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Forord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Lundblad, Byretspræsident, Formand for Rådet 

for Dyreforsøg. 

  
Velkommen til Dyreforsøgstilsynets årsrapport for 

2013. Det har endnu engang været et begivenhedsrigt 

år, hvor fokus særligt har været på implementeringen 

af det nye EU-direktiv om forsøgsdyr og den 

opdaterede lov om forsøgsdyr.   
  
Dyreforsøgstilsynet centrale regelgrundlag er nu 

følgende: 
• Bekendtgørelse nr. 474 af 15. maj 2014 af lov 

om dyreforsøg  

• Bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2014 af lov 

om kloning og genmodificering af dyr m.v. 

•  Bekendtgørelse nr. 88 af 30. januar 2013 om 

dyreforsøg 

• Bekendtgørelse nr. 82 af 29. januar 2013 om 

forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg 

Reglerne kan i deres helhed læses på tilsynets 

hjemmeside: www.dyreforsoegstilsynet.dk 

I 2013 tog Rådet afsked med Peter Mollerup og Axel 

Kornerup Hansen, der begge har ydet en forbilledlig 

indsats med behandlingen af ansøgninger og opfølgning 

herpå ved inspektioner m.m. Axel Kornerup Hansen 

nåede at være medlem af Rådet i 16 år.  

  

De blev efter udpegning af fødevareministeren 

erstattet af henholdsvis Louise Stab Bryndum og Dorte 

Bratbo Sørensen. Sidstnævnte, var i forvejen medlem 

af Rådet, men nu indstillet af Forskningsrådet for 

Teknologi og Produktion. Til Dortes plads, indstillet af 

dyrebeskyttelsesforeningerne, blev Ann Persson 

udpeget. Louise Stab Bryndum blev ligeledes indstillet 

af dyrebeskyttelsesforeningerne.  

  

Sekretariatet blev 1. oktober 2013 suppleret med 

dyrlæge Kirsten Bayer Andersen, og består nu af 3 

akademiske medarbejdere, en kontorfunktionær og 1 

studentermedhjælper. Dyreforsøgstilsynet har herved 

opnået ressourcer og kompetencer til at varetage de 

skærpede krav til behandling af ansøgningerne, og ikke 

mindst opfølgning herpå ved tilsynsbesøg og 

informationsvirksomhed. 

 

I 2013 afholdt tilsynet således 4 seminarer om 

henholdsvis ”Neurobiologiske og psykiatriske 

modeller”, ”Vurdering af belastning af forsøgsdyr”, 

”Om fisk som forsøgsdyr” og ”Om opsamling og 

indberetning af statistiske data”. Interessen for 

seminarerne er stor, og alle har været velbesøgte. 

Dyreforsøgstilsynet vil gerne takke de virksomheder 

og universiteter, der har stillet lokaler til rådighed for 

disse arrangementer. Sekretariatet udsendte i 2013 

fem nyhedsbreve til interessenterne på området. 

  

Sekretariatet deltager også i samarbejdet omkring det 

nye 3R-center, og det bidrager til en langt bedre 

opsamling af erfaringer med dyreforsøg og tiltag til 

forbedringer samt formidling af information herom. 

 

2013 blev et travlt år for Dyreforsøgstilsynet, og 

grundlaget skabt for de kommende års betydelige 

udfordringer, herunder med nyt ansøgningssystem og 

generelle beskrivelser af Rådets praksis på de mest 

gængse områder. 

  

Årsberetningen omfatter, udover statistiske data, 4 

artikler om udvalgte emner inden for dyreforsøg. 

Birthe M. Damgaard og Tobias Wang beskriver brugen 

af henholdsvis produktionsdyr og eksotiske dyr som 

forsøgsdyr. Benedict Kjærgaard beskriver hvorledes  

forsøg med grise medvirker til at redde menneskeliv. 

Endelig beskriver Gregers Wegener hvorledes 

forsøgsdyr anvendes i forskning i psykiatriske 

sygdomme 

 

Det bemærkes for god ordens skyld, at de bidrag til 

rapporten, som er udarbejdet af eksterne bidrags-

ydere, er udtryk for forfatternes egne meninger og 

vurderinger, og at bidragene ikke nødvendigvis 

afspejler Dyreforsøgstilsynets synspunkter. 

  

God fornøjelse med Dyreforsøgstilsynets årsrapport 

2013 

  

Christian Lundblad 

Formand 

Foto: Dorthe Pedersen 
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Rådet for Dyreforsøg 

Medlemmer 

• Byretspræsident Christian Lundblad, formand. 

• Professor, dr.med. Peter Bie, udpeget efter indstilling af 

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. 

• Dyrlæge Jens Thing Mortensen, udpeget efter indstilling 

af Dansk Industri. 

• Gårdejer Karsten Vig Jensen, udpeget efter indstilling af 

Det Dyreetiske Råd. 

• Lektor, dyrlæge, ph.d. Julie Fjeldborg, udpeget efter 

indstilling af dyrebeskyttelsesforeningerne. 

• Lektor, dyrlæge Dorte Bratbo Sørensen, udpeget efter 

indstilling af Forskningsrådet for Teknologi og 

Produktion. 

• Direktør Bente Lakjer, udpeget efter indstilling af 

dyrebeskyttelsesforeningerne. 

• Overlæge Lars Bo Svendsen, udpeget efter indstilling af 

Sundhedsstyrelsen. 

• Lektor Birgitte Holst, udpeget efter indstilling af de 

store sygdomsbekæmpende foreninger. 

• Toksikolog, dyrlæge Louise Stab Bryndum, udpeget 

efter indstilling af dyrebeskyttelsesforeningerne. 

• Dyrlæge Ann Persson, udpeget efter indstilling af 

dyrebeskyttelsesforeningerne. 

Suppleanter 

• Dyrlæge Flemming Højelse for Jens Thing Mortensen. 

• Professor Bo Porse for Birgitte Holst. 

• B.Ed(hons.) Rosemary Goddard Svendsen for Bente 

Lakjer. 

• Professor, dyrlæge, ph.d. Maria Vang Johansen for 

Dorte Bratbo Sørensen. 

• Professor, dr.med.vet. Preben Dybdahl Thomsen for 

Peter Bie. 

• Professor, dyrlæge Pia Haubro Andersen for Karsten 

Vig Jensen. 

• Dyrlæge Mogens Teken Christophersen for Julie 

Fjeldborg. 

• Dyrlæge Mads Pårup Nielsen for Louise Stab 

Bryndum. 

• Biolog Birgith Sloth for Ann Persson. 

• Reservelæge, ph.d. Nellie Bering Zinther for Lars Bo 

Svendsen. 

Sekretariatet 

 
• Dyrlæge Tom Bengtsen 

• Biolog Leif R. Lund 

• Dyrlæge Kirsten Bayer 

Andersen (fra 1.10. 2013) 

• Kontorfuldmægtig Betina 

Scheef 

• Studentermedhjælper 

Jakob Nybo Nissen 

 

 

 

 

Dyreforsoegstilsynet@fvst.dk 

Rådsmedlemmer og suppleanter 
udpeges for en 4-årig periode 
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Der blev i 2013 

anvendt 7.872 

grise til forsøg 

Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 
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Grise medvirker til at redde 
menneskeliv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: AV Aalborg Universitetshospital 

 

Af Benedict Kjærgaard, stabslæge ved flyvevåbnet, 

overlæge thoraxkirurgisk afdeling, Aalborg Universitets-

hospital. 
 

Baggrund 

Der benyttes forsøgsdyr til forskning mange 

steder i Danmark og som hovedregel benyttes så 

små og få dyr som nødvendigt. Til megen 

grundforskning er små dyr som mus og rotter 

ofte velegnede, men jo mere forskningen går ud 

på at forbedre den kliniske behandling af 

mennesker, des mere må dyret ligne mennesker 

både i opbygning og i størrelse. Indenfor f.eks. 

forskning i hjertekirurgi, som startede for ca. 40 

år siden, benyttede man i stort omfang hunde 

opdrættet i kenneler specielt med henblik på 

forskning. 

Dengang foregik der slet ikke så megen forskning 

som i dag, og nu er hunde næsten erstattet med 

grise. Grisene er i stort omfang bedre egnet til 

forskning og synes at være mere accepterede 

følelsesmæssigt af befolkningen. De er her i 

landet nemme at få fat i, især hvis man bruger 

landgrise. I et vist omfang benyttes også specielt 

fremavlede minigrise til forskning. Disse dyr er 

dyrere, men til en del forskning også mere 

velegnede, især hvis de skal overleve i en længere 

periode, hvor alene tilvæksten gør landgrise 

svære at håndtere. I lande, hvor fåreavl er mere 

udbredt end her i landet, benytter man ofte får til 

forskning. 

 

Grise var de første der afprøvede en mobil 

hjertelungemaskine 

Et eksempel på anvendelse af grise er udviklingen 

af et system, der kan behandle mennesker med 

hjertelungemaskine (HLM) under transport. 

Dette startede sidst i halvfemserne primært med 

tanke på at kunne redde mennesker med dyb 

hypotermi (afkøling). I nogle tilfælde findes en 

person liggende ude om vinteren svært afkølet, 

og det kan gå så slemt, at personen har 

hjertestop og er uden livstegn. Man ved dog, at 

den meget afkølede kan være i live ret længe 

uden cirkulation, idet cellerne ved lav temperatur 

har et meget lavt iltbehov. For at redde en så 

afkølet person kræves avanceret genoplivning, 

der starter med hjertemassage og ventilation. 

I enkelte tilfælde havde man de sidste årtier i 

forrige århundrede haft held til at fortsætte 

genoplivningen efter transport af patienten til en 

hjertekirurgisk afdeling, hvor patienten blev 

koblet til en stor stationær HLM, der overtog 

cirkulation og ventilation, mens blodet langsomt 

blev opvarmet (1). Det var yderst sjældent, at 

man havde held med dette, og alene transporten 

af den meget afkølede person med hjertestop var 

vanskelig. 

 

Især fra flyvevåbnets side var vi opmærksom på 

problematikken, da vore redningshelikoptere af 

og til finder dybt afkølede livløse personer. Det 

ønskelige var, om man kunne udvikle et system 

med en meget mindre HLM, der ganske vist ikke 

egner sig til hjertekirurgi, men ville være mobil og 

derfor kan anvendes til patienten med hjertestop 

på grund af kulde ude i terrænnet. 

 

Det skulle vise sig, at vi ved hjælp af grise kunne 

udvikle systemer, der i dag er kommercielt 

tilgængelige og ikke bare bruges til afkølede, men 

til patienter med mange slags svigt af hjerte eller 

lunger som skal transporteres (2). Man kan ikke 

kalde vore forsøg for opfindelser, for vi plukkede 

bare ting ud af eksisterende udstyr, men vi var 

med til at sætte en udvikling i gang, som gjorde, 

at man kunne reducere vægten på en HLM fra 3-

400 kg til først 40 kg og senere til under 10 kg 

(fig 1). 
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Udover den tekniske del af udviklingen blev vi 

også klogere på behandlingen af hypoterme 

personer, og fra 2004 kunne vi tilbyde et 

udrykningsteam fra Aalborg Universitetshospital 

med en mobil HLM i tæt samarbejde med 

flyvevåbnet. 

 

Siden 2004 har teamet været involveret i mere 

end 200 tilfælde, hvoraf ca. 100 har været 

hypoterme, mens de øvrige har haft kredsløbs- 

eller lungesvigt af forskellige årsager. De fleste af 

patienterne har været i yderste livsfare. Der har 

været en overlevelsesprocent på ca. 50 for hele 

gruppen.  

  

Af de mere kendte tilfælde er Præstøulykken, 

hvor 7 unge havde hjertestop efter drukning med 

afkøling til ca. 20 graders legemstemperatur, 

mens yderligere 7 unge var mere eller mindre 

forkomne og afkølede (3).  

 

De fleste af de unge med hjertestop blev fløjet til 

Rigshospitalet og behandlet med stationære 

hjerteungemaskiner, mens udrykningsteamet også 

behandlede på det nærliggende Næstved Sygehus 

og senere transporterede en af de unge i 

helikopter til Skejby Sygehus under brug af mobil 

hjertelungemaskine (fig 2). 

Alle de unge overlevede, men en lærer blev 

fundet død adskillige uger efter ulykken. Alle 

Præstøeleverne fik senere en flyvetur i 

redningshelikopter som en slags debriefing. På 

nær én elev er de alle rigtig godt restitueret nu 

(fig 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Præstøelever 8 måneder efter ulykken. 7 af disse 
unge ville formentligt have været døde, hvis ikke der 
havde været dyreforsøg med genoplivning af hypoterme. 

Figur 1. Uiltet blod føres fra venesystemet via en lille 
pumpe til en oxygenator, hvor blodet iltes og opvarmes, 
inden det pumpes ind i pulsårerne (Foto: Flyvevåbnets 
fototjeneste) 

Figur 2. Denne elev fra Præstøulykken blev behandlet med 
mobil hjertelungemaskine i helikopter sådan som vi havde 
erfaring med det fra dyreforsøg. 
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Forskning i behandling af lungeemboli 

Mellem 5 og 10 % af befolkningen vil statistisk set 

blive ramt af en blodprop i lungen, benævnt 

lungeemboli. Det er typisk noget der rammer 

ældre, eller personer med lidt forstyrret 

koagulationsmekanisme, som man kan se det 

efter en større operation og ved visse medfødte 

tilstande. Lungeemboli kan være svær at skelne 

fra andre akutte lidelser og det kan i værste fald 

medføre døden. 

 

Vi har i 3 forskellige dyreforsøgsrækker udviklet 

en model, hvor man kan påføre en gris en stor 

lungeemboli, som ubehandlet vil være dødelig. 

Ved at bruge 250 ml af grisens eget blod fordelt i 

5 sprøjter tilsat trombin fremstilles 5 blod-

propper, som senere kan indgives i vena cava 

(hulvenen), én for én. Disse blodpropper følger 

blodstrømmen og havner i lungekredsløbet. 

Under denne seance er grisene naturligvis 

bedøvede, og de er monitoreret med alt hvad 

man normalt vil holde øje med hos en intensiv 

hjertepatient. Desuden er grisene forberedte 

med kanyler i lyskekarrene, så der på et passende 

tidspunkt kan startes behandling med en mobil 

hjertelungemaskine. 

 

Disse undersøgelser har afsløret ret megen viden, 

som vi allerede har brugt i den humane klinik. 

Noget af den viden vi har fra grisene, kan vi 

antage også gælder for mennesker. 

F.eks. vil gentagne indgift af disse blodpropper 

hos de fleste grise medføre hjertestop efter 4 

blodpropper med 10 minutters mellemrum, men 

efter de første 3 vil en gris næsten kunne se ud 

som den ikke fejler noget, hvis man kun ser på 

blodtryk, puls og perifer iltmætning, svarende til 

de parametre, man normalt får målt hos en læge. 

 

Men grisen har svært ved at udskille CO2 og det 

indre tryk i lungearterien er steget meget. Hvis 

dette også gælder for mennesker, vil en person 

med lufthunger i princippet kunne være ¾ død af 

lungeemboli ved første undersøgelse på en 

skadestue, hvor man risikerer at blive erklæret 

for psykisk forstyrret med hyperventilation. 

Dette er desværre sket. 

 

En simpel ekstra undersøgelse med 

ultralydsskanning ville have afsløret det høje tryk i 

lungearterien. Vi påviste også, at grise efter 

planlagt hjertestop i 10 minutter på grund af 

lungeemboli kan reddes med HLM og 

blodpropopløsende medicin (4;5). 

 

Inden kan en gris, og nu også et menneske, med 

hjertestop få foretaget CT skanning, mens 

kredsløbet kunstigt holdes i gang med HLM, 

hvilket gør at man kan sikre diagnosen som ligger 

som årsag for hjertestoppet. 

Efter disse griseforsøg har vi nu sat et system op, 

hvor patienten der af en eller anden grund er lagt 

på HLM for hjertestop kan blive udredt med CT 

skanning (6) og måske også koronar angiografi, 

hvis man mistænker en blodprop i hjertet (fig 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette har nu reddet mere end 10 mennesker, 

men vil nok i fremtiden blive mere udbredt. En 

typisk problemstilling hos personer med 

hjertestop, som man ikke får liv i ved 

hjertemassage og måske DC konvertering, er 

selvfølgelig, om der er en chance for at overleve. 

Der er jo mange mulige årsager til hjertestop, 

hvoraf nogle kan behandles, mens andre årsager 

gør, at behandlingen må indstilles. Man kan 

således vinde tid med en mobil HLM og man får 

en bedre chance for at finde den underliggende 

årsag ved mulighederne for at flytte personen 

rundt i sygehuset til CT og måske til 

ballonbehandling af kranspulsårer. 

Figur 4. Patienten holdes i live med hjertelunge-
maskine, mens der foretages akut CT skanning. 
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Grise på flyvetur til Grønland under 

behandling for lungesvigt 

Kort tid efter Tsunami katastrofen i 2004 blev 

der sat ekstra fokus på problemet med at 

transportere patienter med lungesvigt i 

flyvemaskiner, hvor det lave lufttryk under 

flyvning forværrer en i forvejen dårlig iltoptagelse 

i lungerne. Det er i et vist omfang muligt kun at 

bruge lungedelen af hjertelungemaskinen, hvis 

personen ikke har problemer med hjertet. 

Der var i 2004 netop udviklet systemer hertil af 

Novalung fabrikken i Tyskland, men de var ikke 

testet under lufttransport. Vi havde i starten lige 

efter Tsunamien ikke så godt overblik over hvor 

medtagne eller hvor mange, der ville få behov for 

akut luftevakuering. Flyvevåbnet besluttede om 

nødvendigt at bruge det nye system, hvis vi skulle 

evakuere mange med store lungeproblemer, 

sådan som det en overgang så ud til at blive 

nødvendigt. 

Fordelen ved systemet er, at det er simpelt, idet 

blodtrykket i en pulsåre i lysken driver blod 

gennem oxygenatoren og tilbage i venen i lysken, 

mens blodet iltes og navnlig får fjernet CO2. 

Det er ikke lige så godt som systemer, der drives 

af pumper, men kapacitetsmæssigt kunne der 

behandles mange flere under flyvning til 

hospitaler, der kunne modtage de kritisk syge 

patienter (fig 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viste sig, at behovet for luftevakuering af 

patienter med alvorlig lungesvigt ikke var så stor 

som først frygtet, og systemet kom ikke i brug på 

dette tidspunkt. Det ville også have været 

risikabelt at behandle kritiske patienter under 

forhold, der ikke var testede, men nødsituationen 

kunne have retfærdiggjort det. 

 

Som en naturlig opfølgning på dette besluttede vi 

at afprøve Novalung teknikken under 

langdistance-flyvning. Også i dette tilfælde måtte 

bedøvede grise deltage. Teknikken med Novalung 

hos grise var testet, men vi vidste ikke om det 

kunne fungere ved lavt lufttryk, og der var mange 

tekniske forhold at tage i betragtning, inden en 

lang flyvetur. 

Systemet blev f.eks. først testet i flyvevåbnets 

undertrykskammer, hvor lufttrykket og 

iltindholdet kan gøres meget lavt (fig 6). 

 

 
Figur 6. Alle er beskyttet mod iltmangel i 
undertrykskammer (Foto: Flyvevåbnets fototjeneste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en del indledende tests blev der i januar 

2006 foretaget en noget speciel flyvning med et af 

flyvevåbnets Hercules fly. 2 bedøvede grise blev 

på Skejby Sygehus tilkoblet respirator med så lav 

indstilling, at det svarede til en så dårlig 

lungefunktion, at de ikke ville kunne overleve. 

Men de fik også monteret Novalung systemet.  

 

Herefter blev de 2 grise transporteret i militære 

ambulancer til flyvestationen i Aalborg og anbragt 

i et intensivt behandlingsmodul i et Hercules fly, 

som satte kursen mod Sønder Strømfjord i 

Grønland i normal flyvehøjde.  

 

Figur 5. Patient med lungesvigt behandlet med pumpeløs 
oxygenator.  

Speaking of Research



Årsberetning 2013 10 

Der var et større følge med på turen, bl.a. DR, 

som lavede en udsendelse til programmet Viden 

Om. 

Sammenlagt var turen på ca. 18 timer, hvor 

grisene hele tiden havde rigtig pæne blodprøver 

(7) (fig 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 grise blev aflivet i bedøvelse på Grønland.  

Selve afprøvningen var med til at NATO tog 

behandlingen op som en mulighed under 

evakuering af kritisk sårede soldater med 

lungesvigt. 

 

Grisens proteiner og celleskader 

Nå et menneske har haft svær iltmangel, f.eks. 

efter hjertestop eller en stor blodprop er der 

grund til at tro, at nogle af de skader det 

medfører først sker i efterforløbet, når der atter 

kommer ilt til cellerne. 

 

Der er mange teorier om dette, og blandt andet 

køling af personen efter hjertestop synes at have 

en vis beskyttende effekt mod disse skader.  

 

Muligvis kan antioxidanter som f.eks. melatonin 

også beskytte cellerne, men det er svært at lave 

kontrollerede forsøg med dette. Her håber vi nu 

på, at grise kan blive en hjælp. Man kan nemlig 

ved avancerede proteinanalyser af væv få et 

indtryk af de skader der sker efter iltmangel, men 

det er et stort arbejde at klarlægge grisens 

proteiner. 

 

Vi forsøger i øjeblikket at få analyseret både 

normalt væv fra grise og væv fra grise, der har 

været udsat for hjertestop behandlet på forskellig 

vis. Disse vævsundersøgelser (Proteomics) og 

formenligt også blodprøver (Metabolomics) kan 

måske i fremtiden gøre, at vi bliver bedre til at 

teste og forbedre behandlingen af den meget 

kritiske patient efter hjertestop eller stor 

blodprop. 
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Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 

Der blev i 2013 

anvendt 5.735 

kaniner til forsøg 
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Produktionsdyr som 
forsøgsdyr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Aarhus Universitet, Foulum. 

Af Birthe M. Damgaard, seniorforsker og 

forsøgsdyrsveterinær, Aarhus Universitet Foulum 

 

Hvilke dyrearter anvendes 

Ved Århus Universitet Foulum gennemføres 

dyreforsøg med produktionsdyr, som omfatter 

køer, grise, fjerkræ og mink.  

 

Indtil for få år siden blev de fleste forsøg med 

produktionsdyr gennemført med henblik på at 

øge kvantitet og kvalitet af mælk, kød, æg og 

skind samt reducere foderomkostningerne. Dette 

har ændret sig gennem de senere år, således at 

forsøg med produktionsdyr nu har en bredere 

vifte af formål. 

Udover forbedring af produktionen er forsøgene 

nu i højere grad fokuseret velfærden hos 

produktionsdyrene, reducering af belastningen af 

det omgivende miljø med næringsstoffer (f. eks. 

kvælstof og fosfor) og miljøfremmede stoffer 

samt øgning af fødevaresikkerheden. 

 

Derudover gennemføres der forsøg med 

produktionsdyr, hvor dyrene anvendes som 

modeldyr for mennesker med hensyn til humane 

sygdomme og metoder for deres helbredelse.  

 

I det følgende gives eksempler på forsøgstyper 

med produktionsdyr. 

 

Køer 

Der gennemføres forsøg med køer, hvor der er 

indsat kanyler i vommen og eller i tarmkanalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med indsættelse af disse kanyler kan 

være at undersøge, hvordan forskellige 

fodermidler og foderstrukturer påvirker 

fordøjelsen og vommotorikken. Vommotorikken 

har betydning for vomsundheden og dermed for 

koens generelle sundhedstilstand.  Kanyler i 

tarmkanalen kan anvendes til at belyse, hvor i 

tarmkanalen fordøjelsen og absorptionen af 

næringsstoffer finder sted. 

 

Køers udskillelse af methan har effekt på det 

globale miljø, og der er derfor stor interesse i at 

begrænse køers udskillelse af methan. For at måle 

udskillelsen af methan fra en ko er der fremstillet 

kamre af plexiglas, hvori en ko kan opstaldes. Det 

er muligt at måle udskillelse og forbrug af 

forskellige luftarter i kammeret. Ved hjælp af 

disse metabolismekamre er det muligt at teste, 

hvordan forskellige grovfodermidler påvirker 

køers udskillelse af methan. 
Køer med kanyler i vommen er kendt som køer med 
”hul i maven”.  

Sammensætningen af komælk kan påvirkes af det foder 
som koen optager. For at påvirke f. eks. fedtsyresammen-
sætningen i mælk, gennemføres der forsøg, hvor køerne 
fodres med rationer, der indeholder forskellige oliefrø og 
græsarter. 

 

 

 

 

Foto: V.Bjerre-Harpøth 
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Perioden omkring kælvning er en periode med store 

belastninger for koen. Dels kælver den og dels 

begynder den dagligt at give en stor mængde mælk. 

For at gøre velfærden for koen bedst muligt omkring 

kælvning er der gennemført præferenceforsøg, hvor 

koen har mulighed for at vælge liggeunderunderlag 

bestående af halm eller sand og samtidig vælge, om 

den vil have kontakt med andre køer eller ligge i skjul 

for andre køer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grise 

Udskillelsen af kvælstof og fosfor til det omgivende 

miljø er stor fra svineproduktionen, og der er et 

udbredt ønske om at reducere den.  

 

Der gennemføres forsøg, hvor foderets sammen-

sætning og ingredienser varieres for at se, hvordan 

udskillelsen af kvælstof og fosfor herved kan påvirkes. 

Ved nogle af disse forsøg holdes grisene i såkaldte 

metabolismebure, hvor det er muligt at opsamle urin 

og fæces kvantitativt, så udskillelsen af næringsstoffer 

og mineraler kan analyseres.  

 

Næringsstofomsætningen hos grise og mennesker 

ligner hinanden meget. Vi har gennemført forsøg for at 

undersøge, hvilken betydning kostfibre har for 

næringsstofomsætningen og udviklingen af velfærdssyg-

domme, som diabetes og hjerte-karsygdomme. 

 

Til disse forsøg anvendes grise, der har indsat kanyler i 

tyndtarmen og som i nogle situationer også har indsat 

katetre i pankreas (bugspytkirtlen). Herved bliver det 

muligt at belyse, hvilken effekt kostfibre har på for-

døjelsen i forskellige tarmafsnit og funktionen af 

pankreas. I blodet kan koncentrationen af forskellige 

næringsstoffer måles, herunder cholesterol og 

fedtsyrer.  

 

Årsberetning 2013 

Modelfoto 

Foto: ChiliFoto Claus Haagensen 

Foto: Lars Bahl 
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Grise anvendes i stigende grad som 

modeldyr for mennesker 

Vi har gennemført forsøg med grise, hvor der blev 

indopereret proteser for aorta (hovedpulsåren). 

Proteserne var fremstillet af forskelligt materiale 

for at se hvilke materialer, der bedst modvirkede 

infektioner. Der kunne dog ikke påvises forskelle 

mellem forskellige protesers evne til at  modvirke 

infektioner.  

 

Endvidere blev grisene fodret med forskellige 

fedtkilder for at undersøge, hvordan kostens 

indhold af n-3-fedtsyrer kan styrke grisenes 

immunsystem, og derved være med til at modvirke 

karproteseinfektioner hos mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mink 

Mink er rovdyr, hvorfor dens naturlige føde har et 

meget højt indhold af proteiner.  

 

Proteinfraktionen i foderet udgør den dyreste del 

af foderet og bevirker en stor udskillelse af 

kvælstof og fosfor til det omgivende miljø. Der er 

derfor et udbredt ønske om at reducere protein-

indholdet i minkfoder og samtidig sikre en god 

sundhedstilstand og en produktion af høj kvalitet. 

 

Der er gennemført en række forsøg, hvor vi har 

undersøgt effekten af foderets indhold af proteiner 

og forskellige fodertilskud på sundhedsmarkører i 

blod og på leverens indhold af fedt målt ved 

aflivning i forbindelse med pelsning. Endvidere 

måles kropstilvæksten og skindkvaliteten. 

Hovedresultaterne af disse forsøg viser, at mink 

har et stort behov for proteiner i foderet. Ved 

mangel på energi fra protein reduceres tilvæksten, 

pelskvaliteten forringes og sundhedstilstanden 

påvirkes i negativ retning med blandt andet 

udvikling af fedtlever. De negative effekter på 

sundheden ved lav proteinforsyning kunne ikke 

hindres ved anvendelse af forskellige fodertilskud. 

 

Der arbejdes meget på at forbedre velfærden hos 

produktionsdyrene, herunder velfærden hos mink. 

 

Én måde at forbedre velfærden hos mink er via 

miljøberigelse. Der er gennemført en række 

forsøg for at undersøge, hvordan rør og hylder 

samt klodser fremstillet af halm eller træ påvirker 

frygtsomhed og stress hos mink. 

 

Erfaringer fra praktisk minkproduktion har vist, at 

aggressionen mellem individer i samme bur stiger, 

når antallet af mink i samme bur øges ud over det 

normale antal på 2, kaldet gruppeindhusning. Der 

er gennemført en række forsøg med henblik på at 

forbedre velfærden for mink i gruppeindhusning. 

 

 For at undersøge hvilken betydning fravænnings-

alderen har for aggressionsniveauet i opvækst-

perioden er undersøgt, hvilken betydning det har, 

at hvalpene fravænnes ved 7- ugers alderen, hvilket 

er en uge tidligere end den lovbefalede fravæn-

ningsalder på 8 uger. Forsøgene er igangværende 

og resultaterne foreligger endnu ikke. 

Halekupering af smågrise for at modvirke halebid er 
forbundet med smerte. Der er gennemført forsøg, hvor 
effekten af smertebehandling og effekten af længden på 
den kuperede hale på smågrisenes adfærd i timerne 
efter halekupering blev målt. 

Foto: Jesper Clausen 

I henhold til § 20 i bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 

skal minken som minimum have adgang til halm samt en 

hylde eller et rør. 
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Fjerkræ 

Globalt set er produktionen af kød og æg fra 

fjerkræ en af de største animalske produktioner.  

 

De fleste slagtekyllinger opdrættes i store 

flokke, hvor risikoen for smittespredning mellem 

dyrene er stor. For at sikre et højt 

sundhedsniveau i kyllingeflokkene og dermed en 

høj fødevaresikkerhed er det vigtigt at have 

kyllinger, som er modstandsdygtige mod 

forskellige sygdomme, samt en god hygiejne 

omkring kyllingerne. 

 

Vi gennemfører forsøg, hvor kyllinger inficeres 

med bakterier eller virus, hvorefter der udtages 

blodprøver af dyrene med henblik på at belyse 

sammenhænge mellem immunfaktorer i blodet 

og resistens mod infektiøse sygdomme. 

Endvidere arbejdes der med at undersøge om 

immunologiske faktorer er genetisk relaterede 

og dermed arvelige. Nogle immunologiske 

faktorer er arvelige og kan derfor anvendes til 

udpegning og fremavl af fjerkrælinjer, der har en 

øget resistens mod infektionssygdomme.  

 

Der arbejdes med undersøgelser af 

fordøjeligheden af alternative foderkomponenter 

til kyllinger og høns, hvilket i nogle forsøg 

indebærer, at høns eller kyllinger i kortere 

perioder holdes i balancebure, der tillader en 

kvantitativ opsamling af gødning.  

Derudover gennemføres infektionsforsøg, hvor 

kyllinger/høns fodret med forskellige 

fodermidler eller probiotika /præbiotika, podes 

oralt med patogene tarmbakterier for at 

undersøge om risikoen for tarminfektioner 

herved kan reduceres. 

 

I alle forsøg der indebærer, at forsøgsdyrene 

påføres smerte, bliver dyrene smertebehandlet 

under og efter det smertevoldende indgreb. Dyr 

i forsøg overvåges og behovet (graden) for 

overvågning vurderes i hvert enkelt forsøg 

afhængig af hvilket indgreb, der er fortaget på 

dyrene, og hvor stor belastningsgraden ved 

forsøgsbehandlingen vurderes at være. 

 

Ved opstart af forsøgene er det endvidere vigtigt 

at definere humane endpoints, således at 

dyrepasserne og andre involverede er 

opmærksomme på, hvad der skal foretages, 

såfremt forsøgsdyrenes adfærd og 

sundhedstilstand afviger fra normaltilstanden. 
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 Der blev i 2013 

anvendt 369 kvæg 

til forsøg 
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Forsøg på eksotiske dyr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Lars Svankjær 

Af Tobias Wang, Professor i zoofysiologi, Aarhus 

Universitet. 

 

Eksotisk er afledt fra det græske ord eksotikos, 

der betyder 'udenlandsk', og bruges vel ofte om 

det fremmedartede. De ”eksotiske forsøgsdyr” 

er altså alle de dyr som ikke almindeligvis bruges i 

forskning, dvs. mus, rotter, grise, hunde og katte.  

 

Med andre ord er de eksotiske dyr altså langt, 

langt den overvejende del af jordklodens enorme 

mængde af dyregrupper, og uden en forståelse af 

det såkaldt ”eksotiske” virker det usandsynligt, at 

vi nogensinde vil kunne forstå – eller sætte pris 

på – den biologiske verden, vi lever i.  

Ikke desto mindre udgør antallet af studier af 

eksotiske dyr – både i Danmark og i andre lande 

– en forsvindende lille del af den samlede 

mængde dyreforsøg. Dette skyldes utvivlsomt, at 

de fleste dyreforsøg på mus og rotter udføres 

med det eksplicitte formål at afdække basale 

fysiologiske, anatomiske eller biokemiske 

mekanismer, der kan forbedre vores forståelse af 

menneskets egne sygdomme og forfine deres 

behandling. Gnaverne og de andre traditionelle 

forsøgsdyr er dermed ”modeller” for at forstå 

menneskekroppen. Det specifikke forsøgsdyr er 

ofte valgt ud fra praktiske mere end egentligt 

intellektuelle overvejelser. Disse praktiske 

betragtninger inkluderer pris, pladskrav i 

forbindelse med opstaldning, et ønske om hurtigt 

generationsskifte samt om det er muligt at købe 

det relevante måleudstyr. Sidstnævnte grund er i 

en eller anden grad selvforstærkende, da udstyret 

jo udvikles til modeldyret. 

 

Brugen af traditionelle forsøgsdyr har den store 

fordel, at der allerede er opbygget en enorm 

viden, inklusiv den praktiske ekspertise, som 

tillader umiddelbar sammenligning med tidligere 

studier og dermed ofte en mere fyldestgørende 

fortolkning. 

Ikke desto mindre kan man med rette være 

bekymret for, om de traditionelle dyremodeller 

altid udviser relevante responser til de 

eksperimentelle behandlinger og hvorvidt de 

reagerer på samme måde som mennesker. Som 

et supplement til forskningen på de traditionelle 

forsøgsdyr, kunne man derfor vælge, at tage ved 

lære af de mange forskellige dyr, som har løst 

fysiologiske problemer, der kan minde om vores 

egne sygdomme. Med den tankegang kan vi altså 

søge inspiration i de mange fascinerende og ofte 

overraskende biologiske løsninger i 

dyreverdenen. 

 

Der er mange grunde til at studere 

”eksotiske dyr” 

Udover de gode grunde til at overveje alternative 

dyremodeller i den biomedicinske forskning er 

det kun igennem studier af de eksotiske dyr, vi 

kan vurdere, hvordan klimaændringer og andre 

menneskeskabte miljøproblemer vil påvirke 

dyrenes fremtidige udbredelse og overlevelse i 

naturen. Netop denne målsætning, ofte i sund 

kombination med et grundvidenskabeligt ønske 

om at forstå hvordan og hvorfor dyrenes organer 

er opstået igennem evolutionen, danner 

rammerne for en stor del af den fysiologiske 

forskning blandt biologer. 
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Igennem udvalgte eksempler på nylige og 

nuværende forskningsprojekter på forskellige 

eksotiske dyr ved Sektion for Zoofysiologi på 

Aarhus Universitet vil jeg opridse motivationen 

for vores projekter og redegøre for, hvordan 

resultaterne både kan have en anvendelse og give 

indsigt i fundamentale biologiske spørgsmål. 

 

Den evolutionære fysiologi og Darwinian 

medicine 

Alt jordklodens liv er beslægtet, hvilket 

indebærer, at vi mennesker deler mange 

funktioner med andre dyr, hvor det typisk er de 

samme gener og proteiner, der ligger til grund 

for en given fysiologisk eller biokemisk proces. 

Det, at kroppens fundamentale processer er så 

forbløffende ens hos en fisk og et menneske, er 

jo grundlaget for at bruge andre dyr end 

mennesket som model for at forstå os selv. Men 

ved at inddrage en evolutionær tankegang i vores 

valg af forsøgsdyr og i vores studier af verdens 

mangfoldige dyreliv, kan vi også opnå en mere 

sofistikeret indsigt i, hvorfor vores krop reagerer, 

som den gør, under særlige omstændigheder. 

Dette er et nyt og interdisciplinært forskningsfelt 

kaldet ”Darwinian Medicine”, hvor navnet 

henfører direkte til den engelske naturhistoriker 

Charles Darwin, der grundlagde den moderne 

evolutionsteori med en forklaring om, at livets 

gradvise forandringer forekommer gennem 

naturlig selektion. 

Vores krop reagerer altså på en given under 

forskellige omstændigheder, fordi det jo netop er 

de reaktionsmønstre, som har sikret vores 

overlevelse og reproduktion igennem hele livets 

eksistens på jorden. 

 

Kan den omsiggribende fedmeepidemi, for 

eksempel, forklares ved, at mennesket igennem 

dets tidligere evolution har måttet tilpasse sig en 

meget mere næringsfattig og uforudsigelig kost, 

hvor der altså var en positiv overlevelsesmæssig 

værdi forbundet med at kunne deponere fedt i 

perioder med masser af mad? Med andre ord: Er 

vi fanget i en krop med en appetitregulering 

tilpasset et helt andet miljø end vores nuværende 

verden med de kolossale og nemt tilgængelige 

madressourcer? Vores nuværende problemer 

med overvægt og den dertilhørende udvikling af 

sukkersyge (særligt type 2 diabetes – 

”gammelmandssukkersyge”) og 

kredsløbsproblemer som forhøjet blodtryk bør 

altså forstås som et resultat af, at vores krop slet 

ikke er tilpasset vores nuværende livsbetingelser. 

 

Tankegangen i ”Darwinian Medicine” lader også til 

at kunne forklare den mærkelige observation, at 

mange autoimmune sygdomme, som Crohns 

sygdom, er særligt udbredte i den vestlige verden. 

Epidemiologiske, men også en del 

eksperimentelle undersøgelser, tyder nu på, at 

der er en sammenhæng med manglen på 

indvortes parasitter! Kunne det være, at vores 

immunsystem har udviklet sig evolutionært med 

en stadig tilstedeværelse af parasitter, og at den 

mangel på indvortes parasitter, som vi nu med 

glæde tilskriver vores forbedrede hygiejne, faktisk 

gør, at vores immunsystem ikke fungerer 

normalt? 

 

Studier af særligt egnede dyr: August 

Krogh princippet 

Der er ikke megen tvivl om, at Darwinian Medicine 

vil komme til at præge fremtidens lægevidenskab, 

men studier af alternative dyremodeller, altså 

studier af de eksotiske forsøgsdyr, er lige så 

gammelt som fysiologien. I 1600-tallet inspicerede 

William Harvey således det bankende hjerte hos 

levende slanger, da han beskrev blodets kredsløb 

og gjorde op med Galens lære, hvor blodet jo 

blev dannet i leveren og på mystisk vis forsvandt. 

I de følgende århundreder blev frøer, skildpadder 

og koldblodede hvirveldyr ved med at være 

foretrukne forsøgsdyr fordi deres lave stofskifte 

indebærer, at de kunne holdes i live uden kunstig 

ventilation, selv under invasive kirurgiske indgreb.  

Årsberetning 2013 

Speaking of Research



19 Årsberetning 2013 

Det var således ikke en egentlig interesse i disse 

dyr, der drev valget, men – måske lidt som i dag 

– praktiske overvejelser, der lå til grund for 

valget af netop disse til forsøg. Ikke desto mindre 

førte studierne til mange fundamentale 

opdagelser, og dannede dermed en solid basis for 

nutidens lægevidenskab.  

 

I løbet af 1800-tallet hvor den eksperimentelle 

biologi for alvor slog igennem særligt i Tyskland 

og Frankrig, blev man desuden i stigende grad 

opmærksom på, at nogle dyr var særligt egnede 

til studier af specifikke problemstillinger. Og da 

Christian Bohr var med til at grundlægge den 

eksperimentelle fysiologi i Danmark i slutningen 

af 1800-tallet, studerede han blandt andet 

svømmeblæren hos torsk, gasudveksling hos 

frøer, hønse- og slangeæg, og lungefunktion hos 

skildpadder. Skildpaddernes særlige anatomi, hvor 

de to luftrør, der leder til hver lunge, udspaltes 

allerede i halsen, fik senere Bohrs elev, 

Nobelprismodtageren August Krogh, til i 1929 at 

bemærke, at det nærmest virkede som om, at 

netop dette dyr var designet til studier af 

lungefunktion. Denne bemærkning, og Kroghs 

oftest geniale valg af alternative forsøgsdyr, ledte 

til formuleringen af, hvad vi i dag kalder for 

”August Krogh princippet”: At der ofte findes én 

eller flere arter, der er særligt egnede til 

undersøgelse af en given fysiologisk 

problemstilling. 

Der er ikke noget, der tyder på, at August Krogh 

tænkte i evolutionære baner, da han formulerede 

”August Krogh princippet”, men i dag er det 

nærliggende at kombinere princippet med 

Darwinian Medicine. Givet den fælles evolutionære 

historie blandt dyr kan vi altså vælge at studere 

arter, som har tilpasset sig ekstreme miljøforhold 

eller har udviklet en evne til at udføre særegne 

adfærdsmønstre med henblik på 1) at afdække 

den basale mekanisme, samt 2) forstå, hvilke 

fysiologiske og biokemiske løsninger der sikrede 

netop denne arts overlevelse og tilpasning. I nogle 

tilfælde vil en sådan forståelse kunne virke 

inspirerende på en klinisk behandling af 

menneskelige sygdomme. 

 

Slanger som August Krogh-dyr til 

undersøgelser af tarmens funktioner 

Slanger adskiller sig på mange måder fra andre 

dyr og er blandt andet i stand til at overleve 

enormt lange perioder uden mad. Vi ved således 

fra en række feltstudier, at nogle slangearter kun 

æder ganske få gange om året, og der findes 

mange velunderbyggede fortællinger fra 

terrariefolk om slanger, der har overlevet i op til 

to år uden føde. Til gengæld kan slanger sluge 

enorme måltider, nogle gange mere end deres 

egen kropsvægt. En række dyreforsøg har vist, at 

de indre organer, særligt tyndtarmen, skrumper 

under den langvarige faste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette respons formodes at nedsætte stofskiftet, 

idet slangen dermed sparer på de vedlige-

holdelsesomkostninger, som er forbundet med at 

holde et organ funktionelt. Vi ved nu, at særligt 

tarmens slimhinde skrumper kraftigt, og at 

tarmens evne til at optage næringsstoffer 

nedsættes mere end ti gange. Denne strategi til at 

overleve lange perioder uden føde er naturligvis 

kun adaptiv, hvis slangerne beholder evnen til 

hurtigt at opregulere tarmens funktioner, og vi 

ved nu, at denne evne skyldes en massiv 

opregulering af flere tusinde gener indenfor det 

første døgn efter måltidet, men det vil kræve en 

række nye forsøg at identificere de enkelte 

mekanismer. Studierne kan være med til at 

forbedre behandlingen af mennesker, hvor 

tarmen også nedreguleres under faste eller 

underernæring, enten som følge af indtagelse af 

føde uden om mavetarmkanalen, hvor nærings-

stofferne indgives i en blodåre, eller mere 

dramatiske situationer som hungersnød, 

sultestrejke eller anoreksi. 
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Skildpadder som August Krogh-dyr til 

undersøgelser af livet uden ilt 

Energien til de mange biokemiske processer i 

kroppen hos hvirveldyr – stofskiftet – dannes ved 

forbrænding under et stadig forbrug af ilt. 

Når ilttilgængeligheden ikke er tilstrækkelig, kan 

stofskiftet forløbe anaerobt ved ufuldstændig 

forbrænding, hvor sukker omdannes til 

mælkesyre. Denne proces er 20 gange mindre 

effektiv end den fuldstændige aerobe forbrænding 

med ilt, og leder desuden til en forsuring af 

kropsvæskerne, der kan forstyrre alle de andre 

biokemiske processer i kroppen. Derfor er 

næsten alle hvirveldyr afhængige af ilt, men nogle 

arter af sumpskildpadder overvintrer i søbundens 

mudder under isen, og trækker derfor ikke vejret 

i mange måneder. 

 

På trods af, at de kan optage nogen ilt over 

huden, vil de ofte opleve helt iltfrie forhold, og 

stofskiftet kan derfor kun dækkes gennem 

produktion af mælkesyre. Skildpadderne kan 

tolerere enorme mængder af mælkesyre (200 

mM i plasma) og forhindre, at forsuringen bliver 

livstruende ved at syren reagerer med kalk i 

skjoldet (bufres), og vi kan beregne, at det ville 

være umuligt for skildpadden at overleve den 

lange vinter uden ilt, hvis den ikke havde et 

skjold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er en klinisk behandling, hvor patienten 

udstyres med et skjold som en anden ”ninja-

turtle” næppe en farbar vej på danske hospitaler, 

men det er særdeles relevant at undersøge, 

hvordan de indre organer, særligt de meget 

iltafhængige organer som hjerte og hjerne, klarer 

sig uden ilt.  

 

Skildpaddens hjerne udskiller enorme mængder af 

hæmmende neurotransmittere, hvorved skildpad-

den befinder sig i en form for selvinduceret 

komatilstand. Elektrofysiologiske undersøgelser 

og adfærdsstudier tyder imidlertid på, at 

skildpadderne holder hjernen på et vågeblus, der 

tillader, at de kan opfatte den øgede dagslængde 

og stigningen i temperaturerne om foråret, 

hvilket gør, at de kan slippe ud af deres 

”komatilstand”. 

Komatilstanden minder på mange måder om den 

koma som bruges til de patienter efter iltmangel, 

fx i forbindelse med genoplivning efter 

drukneulykker eller iltmangel under fødslen. 

Skildpaddens fysiologiske udfordringer er 

imidlertid ikke ovre når den endelig kommer til 

overfladen for at trække vejret igen. For mens de 

første åndedrag indeholder den tiltrængte ilt til 

det aerobe stofskifte, kan den pludselige tilførsel 

af ilt også virke giftigt. Ilt er nemlig et særdeles 

reaktivt molekyle som gennem de særligt aktive 

iltradikaler kan gøre enorm og uoprettelig skade 

på kroppens proteiner. Dette problem er 

velkendt hos patienter med en blodprop i 

hjertets kranspulsåre, hvor en stor del af skaden 

på hjertet faktisk opstår umiddelbart efter 

blodproppen er fjernet når blodet atter løber til 

det iltfattige væv. Vi arbejder for tiden med at 

undersøge hvordan stoffer som nitrit og nitrogen 

oxid kan beskytte mod vævsskaden i denne 

kritiske periode, hvis ilten altså virker som et 

tveægget sværd.  

 

Conservation physiology: Temperaturens 

indflydelse på stofskifte og kredsløb 

I takt med beskrivelsen af de mange og 

omfattende klimaændringer rundt omkring på 

kloden er der opstået en stigende bekymring for, 

hvordan en fortsat global opvarmning vil påvirke 

dyrenes geografiske udbredelse.  

 

Foto: Per Guldhammer Henriksen 
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Særligt er der frygt for, at mange tropiske arters 

overlevelse er truet, men også herhjemme vil vi 

med stor sandsynlig opleve, at nye arter kommer 

til, og at nuværende arter forsvinder. Det er 

derfor vigtigt, vi forstår, hvilke fysiologiske 

mekanismer, der begrænser dyrene tolerance 

over for både høje og lave temperaturer. Denne 

type forskning er i løbet af de senere år lanceret 

som ”conservation physiology”, fordi målet er at 

afdække de fysiologiske funktioner, der kan være 

med til at bevare arterne i deres naturlige miljø 

og/eller forudsige, hvordan miljøændringer vil 

påvirke deres trivsel og udbredelse. 

 

I de seneste år har der været megen furore om 

påstanden om, at dyrenes kredsløbs- og 

respirationsfysiologiske kapacitet nedsættes ved 

ekstreme temperaturer og dermed ikke er i 

stand til at dække kroppens behov for ilt. Der har 

derfor været mange studier af, hvordan hjertets 

puls og dyrenes evne til at øge stofskiftet under 

fysisk arbejde påvirkes af temperaturen. Særligt i 

det seneste år er der fremkomet en del 

resultater, som viser, at andre mekanismer end 

kredsløbsfunktionen er kompromitterede ved 

høje temperaturer, og vi står dermed tilbage med 

en noget mere broget og mindre simpel 

fysiologisk model til at forklare, hvordan 

klimaændringer påvirker de mange forskellige 

arter. 

I bagklogskabens klare lys er det nok ikke så 

overraskende, at dyr udviser en enorm 

mangfoldighed i deres temperaturtolerance, men 

manglen på en forenende teori betyder, at vi ikke 

blot kan ekstrapolere resultater fra en dyreart til 

en anden art. Indtil videre forbliver det derfor 

nødvendigt at udføre dyreforsøg på en række 

forskellige arter. Lignende studier er naturligvis 

også vigtige for at vejlede naturforvaltningen i, 

hvordan vi kan bekæmpe invasive arter. 

 

Akvakultur på eksotiske fisk: Luftåndende 

fisk er en vigtig proteinkilde i Sydøstasien 

Meget af den zoofysiologiske forskning ved 

Aarhus Universitet har siden 1972, hvor 

laboratoriet blev grundlagt, beskæftiget sig med 

luftåndende fisk. Luftåndende fisk findes primært i 

tropiske ferske vande, hvor den høje temperatur 

øger stofskiftet, og hvor der ofte forekommer 

iltmangel. Den overlevelsesmæssige værdi ved 

luftånding forekommer derfor åbenlys, men 

kræver ikke desto mindre en række fysiologiske 

tilpasninger. Vi ved nu, at luftånding er opstået 

uafhængigt af hinanden knap 40 gange igennem 

evolutionen, og vi kender blandt andet til fisk, der 

bruger mundhulen, maven, tarmen og 

svømmeblæren til at optage ilten fra luften.  

Om end studierne af de luftåndende fisk startede 

på basis af oprigtig grundvidenskabelig 

nysgerrighed, har vi særligt indenfor de sidste 10 

år opdaget, at vores forståelse af disse eksotiske 

dyr faktisk kan bruges til noget!  

Luftåndende fisk opdrættes nemlig i større og 

større grad i dambrug, særligt i Sydøstasien.  

 

Herhjemme kender de fleste Pangasius fra 

frysedisken i supermarkedet, hvor det hvide og 

billige kød er blevet en alvorlig konkurrent til 

rødspætter og andre af vores hjemlige fladfisk. De 

færreste ved dog, at Pangasius bruger 

svømmeblæren til luftånding, og at de derfor 

trives i vand helt uden ilt. En række andre arter af 

luftåndende fisk som også findes i den 

sydøstasiatiske akvakultur ses sjældent i danske 

butikker, men bidrager som en sund og god 

proteinkilde i den lokale befolkning. 

 

I Danmark har vi igennem de sidste århundreder 

haft fint parløb mellem akvakulturindustrien og 

forskningen ved de højere læreranstalter. Dette 

samarbejde har skabt en solid vidensbase, der har 

været med til at optimere opdrættet af ørred og 

ål og andre arter. Dette er ikke tilfældet i 

Sydøstasien, hvor der typisk har manglet 

økonomisk støtte til den sammenlignende 

fysiologi, og der vides derfor næsten ingenting 

om, hvordan opdrættet af de luftåndende fisk kan 

optimeres. 
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Vi har igennem støtte fra DANIDA derfor 

etableret et laboratorium i Mekongdeltaet, hvor 

vi blandt andet undersøger, hvordan vandets 

iltniveau påvirker vækst og trivsel, og hvordan 

øget saltholdighed påvirker deres fysiologi. En 

øget saltholdighed er relevant, fordi kommende 

havvandstigninger betyder, at enorme arealer i 

det flade Mekongdelta vil kunne komme til at 

bestå af brakvand i løbet af det 21. århundrede.  

 

Til vores glædelige overraskelse vokser en del af 

de relevante arter forbavsende godt ved lavere 

saltholdigheder (under 12 promille, dvs. som 

store dele af Østersøen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøg på eksotiske arter – de tre R’er  

Mange af de ovenstående problemstillinger 

kræver, at man udfører forsøg på hele og levende 

dyr, da det jo netop er den integrerede 

organisme, der skal undersøges for at klarlægge 

den overlevelsesmæssige vigtighed af en given 

fysiologisk funktion. 

Ofte er der således ikke noget kunstigt alternativ, 

en matematisk model, eller mulighed for at 

undersøge funktionerne i isolerede organer 

(Replacement). 

 

Endvidere er det ofte problematisk at studere 

dyrene under bedøvelse, da mange af de 

fysiologiske responser kun fungerer gennem 

neural regulering, og netop centralnervesystemet 

forstyrres jo typisk under bedøvelse. Da der 

desværre vides alt for lidt om smertedækning og 

effekterne af de forskellige bedøvelsesmidler hos 

de mange eksotiske dyr, er det vigtigt, at netop 

disse aspekter undersøges med henblik på 

”Refinement”.  

 

Endelig er det glædeligt og meget spændende, at 

der netop i disse tider udvikles nye typer af 

måleudstyr, som tillader fysiologiske målinger af 

dyr i deres naturlige miljø. Her er det særligt 

udviklingen af små computerstyrede målepakker, 

som driver udviklingen og vi har nu målepakker, 

der er mindre end en tændstikæske, der kan 

indopereres i kropshulen i forskellige dyr, som 

kan måle puls, blodtryk, og blodgennemstrømning 

mens alle målinger gemmes på et SD kort. Vi 

samarbejder med amerikanske kolleger om 

lignende målinger af blodets iltniveau og 

mælkesyrekoncentration, og andre 

forskningsgrupper udarbejder teknikker til måling 

af blodets sukkerholdighed og andre relevante 

fysiologiske mål. 

I løbet af de kommende årtier vil det altså være 

muligt at foretage langvarige målinger på et 

beskedent antal dyr, som udstyres med små 

målepakker i kropshulen, hvorfra vi kan opnå 

målinger af puls, blodtryk, blodets iltniveauer, 

sukkerholdighed og mælkesyre. Når disse 

teknikker er implementerede, kan der optages 

enorme datamængder på hvert enkelt forsøgsdyr, 

mens de udfører naturlig adfærd. Målingerne vil 

derfor være af ekstrem høj kvalitet, og med den 

rette planlægning vil vi kunne reducere antallet af 

dyr, der skal bruges til at afdække en given 

problemstilling (”Reduction”). 

 

Mange af de zoofysiologiske forsøg foregår i 

udlandet, enten som feltarbejde eller igennem 

samarbejder med lokale forskningsgrupper. I 

nogle lande som Vietnam findes ingen 

forsøgsdyrslovgivning, og selv en egentlig 

dyreværnslov synes ikke at spille en 

fremtrædende rolle. Andre lande som Brasilien 

havde nærmest ingen lovgivning for få år siden, 

men indfører i løbet af 2014 en lovgivning, der 

minder om den europæiske. 

 

Disse forskelle kan naturligvis give en række 

problemer, men en både fornuftig og pragmatisk 

løsning kan være, at man sørger for at holde sig 

indenfor de europæiske og danske regler. 

Mekongdeltaet 
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 Der blev i 2013 

anvendt 219 

padder til forsøg 
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Dyremodeller for psykiatriske 
sygdomme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: privat 

Af Gregers Wegener, Professor, ph.d, dr.med. 

Translational Neuropsychiatry Unity (TNU), Institut for 

Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

 

Stressrelaterede psykiatriske lidelser som 

eksempelvis angst og depression påvirker hver 

dag mere end 300 millioner mennesker verden 

over. Årsagerne til sygdommene kendes i reglen 

ikke, selv om der er mange gode hypoteser. Uden 

forståelse for sygdommenes årsager, er det svært 

at behandle sygdommene præcist. Dette kan 

betyde unøjagtige diagnoser og anvendelse af 

ældre, ineffektive stoffer med mange bivirkninger. 

Hovedparten af de stoffer, vi anvender i dag, har 

først effekt efter mange ugers behandling, og en 

betydelig del af patienterne oplever, at stofferne 

ikke har den ønskede effekt. 

Dette nødvendiggør forskning i hurtigtvirkende 

og mere effektive behandlingsmetoder. I denne 

henseende er betydningen af viden opnået ved 

anvendelsen af forsøgsdyr overordentlig vigtig, og 

denne artikel belyser, hvorledes dyreforsøg 

indgår i klarlægningen af de psykiatriske 

sygdommes natur, samt hvorledes de kan bidrage 

til at udvikle nye behandlingsstrategier.  

 

Anvendelse af dyremodeller 

Undersøgelser af patienter kan give værdifuld 

information om hjernens strukturelle 

forandringer - og til en vis grad funktioner. At 

studere selve sygdomsmekanismen er dog oftest 

ikke muligt, dels på grund af etiske forhold, dels 

grundet praktiske besværligheder. Derfor må 

man anvende forskellige modelsystemer til 

testning af sygdomshypoteserne. De mest 

primitive modeller, hvor der anvendes celler i 

isolation, kan ofte give værdifuld information om 

basale forhold, men er ikke i stand til besvare de 

mere komplekse spørgsmål, der formodes at ligge 

til grund for de psykiske sygdomme.  

 

Dyremodeller er derfor helt nødvendige 

redskaber inden for psykiatrisk forskning, da man 

her kan undersøge hele den levende organisme - 

og især samspillet med omgivelserne. 

Blandt de fleste mennesker er det en antagelse, at 

dyr ikke kan være psykisk syge. Antagelsen er dog 

behæftet med en række fordomme om, hvorledes 

dyr opfører sig. Eksempelvis er ingen i tvivl om, 

at et kæledyr kan være fysisk syg. Imidlertid er 

der ikke videnskabelige holdepunkter for, at dyr 

ikke kan lide af psykiske sygdomme eller følelses-

mæssige forstyrrelser. Vil adfærd, der er symp-

tomatisk for menneskelige psykiske lidelser ikke 

kunne betegnes som udtryk for psykisk sygdom, 

hvis man observerer det i dyr? Der kan dog stilles 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt dyr kan have 

lidelser som depression og angst i den forstand 

som mennesker forstår det. Et væsentligt 

problem i denne sammenhæng er vanskeligheden 

ved at foretage en reel klinisk psykiatrisk vurde-

ring af dyret. Omvendt er det i dyreforsøg 

betydelig mere enkelt at belyse, hvilke neurale 

mekanismer, der indgår - end tilfældet er ved 

humane studier, idet studieobjektet er tilgæng-

eligt for fysisk/kemisk/genetisk/epigenetisk 

manipulation.  

 

Typer af dyremodeller 

Dyremodeller kan inddeles i tre hovedtyper: 

Screeningmodeller, sygdomsmodeller og 

transgene modeller. Screeningsmodellerne er 

strengt taget ikke egentlige modeller, men bliver 

alligevel benyttet som sådanne i flere videnskab-

elige sammenhænge. 
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Screenings-modellerne vil i det følgende blive 

benævnt screeningsmetoder. 

 

• Screeningsmetoder er således ofte de 

samme metoder, der anvendes til at bedømme 

dyrene klinisk1,2,3. Metoderne anvendes hyppigt til 

hurtigt at finde ny medicin på en enkel og billig 

måde - eller til at afsløre bivirkninger. Ulemperne 

ved disse metoder er, at de sædvanligvis er 

baseret på virkningsprincipper for allerede kendt 

medicin, hvorfor man kun kan forvente at finde 

ny medicin med samme virkning. Dette medfører 

problemer med at udvikle stoffer med andre 

virkningsmekanismer. 

 

• Sygdomsmodellerne skal efterligne 

psykiatriske sygdomme. Modellerne ligger tæt op 

ad de fremherskende teorier om sygdommenes 

neurobiologi, som man tilstræber at efterligne. 

Eksempelvis er hypotesen om, at stress har 

betydning for udviklingen af psykiatrisk sygdom 

været anvendt som grundlag i flere modeller4 

ligesom visse modeller er genetisk forædlet5. Da 

sygdomsmodellerne er mere realistiske end ved 

anvendelse af screeningsmetoderne alene, er det 

mere sandsynligt at finde nye behandlings-

principper og opdage nye mulige sygdom-

smekanismer. Det er desværre ikke en simpel 

proces, da det ofte er vanskeligt at udtænke 

modeller, der på den ene side er simple, hurtige 

og billige - og på den anden side bidrager med ny 

biologisk viden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er dog lykkedes at frembringe nogle gode 

modeller på depressionsområdet, der både tager 

udgangspunkt i dyrets genetiske ophav, samt 

miljømæssige påvirkninger. 

 

• De transgene modeller benyttes til at 

studere den funktionelle betydning af et eller 

flere specifikke gener og kan på den måde give 

meget præcis information.  

Ulemperne ved disse metoder er, at 

informationerne opnås på basis af en enkelt 

genetisk ændring, genereret ud fra viden der 

typisk er indsamlet i genetiske associations-

studier. På den måde studeres funktionen af en 

ændring, der kan være – men ikke nødvendigvis 

er – relevant i sygdomssammenhæng.6 

 

Kombineres screeningsmetoderne og 

sygdoms/transgene modeller får man gode 

redskaber til at studere den psykiske tilstand på 

et dyr, der formodes at være syg.2,7,8,9 Herved 

kan man blandt andet vurdere, om et dyr har 

depression eller angst. Herudover kan de 

transgene modeller og sygdomsmodellerne også 

kombineres med en række andre analytiske 

metoder, der kan give vigtig information. Det kan 

være PET-scanninger af hjernen, bestemmelse af 

hjernens aktivitet med elektroencephalografi 

(EEG), bestemmelse af hjernens kemiske aktivitet 

ved anvendelse af elektrofysiologiske metoder 

eller mikroopsamlings teknikker. 

 

Validiteten af dyremodeller 

På trods af at man ikke kan kommunikere med 

forsøgsdyr, er det imidlertid oftest muligt 

alligevel at danne sig et billede af, hvordan dyret 

har det, inklusive status for angst, depression og 

hukommelsesfunktion med kendskab til dyrets 

normale adfærd. 

Figur 1: Screeningsmetode for depression  

Forced Swim Test (FST) er udviklet for gnavere med 
henblik på at undersøge ny antidepressiv medicin3,10,11. 
Testen udføres ved kortvarigt at nedsænke mus eller 
rotter i en vandbeholder og måler, hvor længe dyret er 
ubevægeligt . Viser dyret depressiv adfærd, har det en 
højere grad af ubevægelighed end normale dyr. 
Antidepressiv medicin reducerer ubevægeligheds-tiden, 
og dyret opfører sig som et normalt kontroldyr.  
Figuren er fra reference 16, trykt med tilladelse. 
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Inden for psykiatrisk forskning findes dyre-

modeller for næsten alle psykiatriske tilstande, 

men det er dog langtfra alle disse modeller, der 

er gode, idet de skal opfylde mange krav til 

validitet, før at de kan anvendes. Selv de, der 

opfylder disse krav, har dog mange begræns-

ninger. Inden for de enkelte typer af modeller 

foregår der derfor løbende en betydelig viden-

skabelig udvikling, som sigter på at øge den 

videnskabelige validitet af modellerne. Denne 

udvikling er interessant i 3R sammenhænge, idet 

øget videnskabelig validitet medfører et lavere 

forbrug af forsøgsdyr (reduction). 

 

Som det fremgår af ovennævnte, er det ikke altid 

helt klart, hvilken information vi får fra dyre-

modellerne, idet de psykiatriske sygdommes 

natur ikke er kendt. Modellerne der anvendes, er 

derfor ofte baseret på foreliggende viden, hvorfor 

de ikke nødvendigvis er anvendelige, hvis de 

humane årsagsforhold skulle vise sig at have 

væsentlige andre, ukendte faktorer. Eksempelvis 

kan nævnes studier, hvor dyrenes sygdoms-

lignende adfærd var betinget af injektion af 

bestemte stoffer, der gav dyrene en skizofreni-

lignende adfærd. Da modellen som sådan kun 

beskriver effekten af de pågældende stoffer, har 

den ikke nødvendigvis noget med egentlig 

skizofreni at gøre. 

Tilsvarende, hvis det i fremtidige undersøgelser 

skulle vise sig at stress slet ikke er forbundet med 

depression, vil konsekvensen være, at alle 

undersøgelser der anvender stress i studierne af 

depression (og det er mange) baserer forsøgs-

aktiviteterne på et forkert grundlag. Det er 

derfor af yderste vigtighed, at der konstant 

foregår en evaluering og justering af modellerne, 

for at sikre validiteten for den antagelse, der 

gøres i forbindelse med brug af dyremodeller. 

 

Den optimale dyremodel bør således 1) efterligne 

de menneskelige psykiske symptomer 2) have 

samme årsag og sygdomsmekanisme som i 

mennesker og 3) udvise samme ændringer ved 

dosering med medicin, som de menneskelige 

sygdomme gør.  Det kan desværre være 

vanskeligt at validere en model ordentligt, idet 

årsagen til de symptomer, der observeres hos 

mennesker, ikke nødvendigvis behøver at have 

samme årsag hos forsøgsdyret. Alligevel 

bestræber man sig på at få den forsøgsdyrs-

mæssige ’tilstand’ til at ligne den humane sygdom 

- for depression eksempelvis parametre som 

søvnforstyrrelser, vægttab, ændret generel 

interesse i omgivelserne, ændret seksuel aktivitet 

samt ændret interesse i belønning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dyremodellen herudover god respons på 

almindelig anvendt medicin og endvidere de 

samme neurokemiske ændringer, som antages at 

være væsentlige hos mennesker, taler man om, at 

modellen opfylder alle validitetskrav. 

Figur 2: Screeningsmetode for angst  

Elevated Plus Maze (EPM) er udviklet for gnavere med 
henblik på at undersøge angstdæmpende medicin1. 
Testen udføres ved i kort tid (ca. fem minutter) at sætte 
dyret ned i et kryds, der er hævet en halv meter over 
gulvet . To af armene i krydset har vægge, mens de to 
andre ikke har. Der måles, hvor stor en del af tiden 
dyret befinder sig i de åbne versus lukkede arme. 
Bange dyr befinder sig bedst i lukkede omgivelser, hvor 
de nemt kan gemme sig. Angstdæmpende medicin får 
dyrene til også at undersøge de åbne arme.  
Figuren er fra reference 17, trykt med tilladelse. 
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Der eksisterer i Danmark i dag flere modeller 

som opfylder alle disse krav, eksempelvis selektivt 

fremavlede rotter med depressionslignende 

adfærd: Flinders Sensitive Line Rats (FSL)5 og 

Wistar Kyoto Rats15.  

Der findes endvidere miljømæssige modeller, 

hvor stress indgår som en udløsende faktor, 

eksempelvis kronisk mild stress (langvarigt stress 

i voksenlivet)12 , postnatal stress (stress kort tid 

efter fødsel)13 og prænatal stress (stress i 

fostertilstanden)14. 

 

Dyreforsøg i fremtiden 

Modeller med ændringer i dyrets arveanlæg får 

stigende betydning. Ved at ændre et enkelt gen 

kan de adfærdsmæssige konsekvenser af genet 

studeres (oftest som fravær af en bestemt, 

normal adfærd). Desværre er menneskelige 

psykiatriske lidelser med stor sandsynlighed ikke 

forårsaget af defekt i et enkelt gen, heller ikke de 

sygdomme, hvor der ikke er tvivl om, at 

sygdommene har genetisk ophav. Derfor vil dyr, 

der har ændringer i et eller få gener næppe kunne 

bruger som model for alle sygdommenes 

aspekter. Derimod vil sådanne dyr kunne bidrage 

til forståelsen af enkelte geners funktion i 

psykiatriske sygdomme. 

 

Der er med anvendelse af klassisk forædlingsavl 

opstået en række mere realistiske genetiske 

modeller, der ikke kun baserer sig på at fjerne 

eller tilføre ét gen.  

Disse modeller respekterer derfor kravene om 

mange forskellige årsager til sygdommene, men 

de er dog fortsat underlagt nogle af de samme 

svagheder som tidligere nævnt. Fremtidig 

forskning inden for psykiatrien med anvendelse af 

dyremodeller vil sandsynligvis i højere grad 

basere sig på disse modeller – og som noget nyt 

også inddrage in silico analyser (computer-

simuleringsmodeller). I betragtning af de 

psykiatriske sygdommes komplekse årsager er 

det ikke sandsynligt, at anvendelsen af dyr kan 

undværes i den grundforskningsmæssige del af 

psykiatrien. 

 

Konklusion 

Som det fremgår af denne oversigt er forsøg med 

dyr kompleks, især inden for det psykiatriske 

fagområde. Der kan desuden med rette stilles 

spørgsmål til validiteten af konklusionerne fra 

disse forsøg. Imidlertid har dyreforsøgsaktiviteter 

bidraget afgørende til nogle af de biologiske 

gennembrud vi har set, og fremtidig kombina-

tioner af komplekse dyreforsøgsaktiviteter med 

softwaresimuleringsteknikker vil utvivlsomt 

bringe os videre. 

Figur 3: Screeningsmetode for hukommelse 

Morris Water Maze (MWM) er udviklet for gnavere med 
henblik på at undersøge dyrenes hukommelse2. Dyrene 
sættes flere gange kortvarigt ned i et vandbassin, hvor 
der på et bestemt sted lige under vandoverfladen er en 
platform (a). Dyrene vil gerne finde platformen, men 
bruger de første gange længere tid til det (b). Da dyrene 
sættes i vandet gentagne gange, kan man anslå 
hukommelsesfunktionen, idet dyret lærer platformens 
placering (c). Testen bruges blandt andet til at undersøge 
medicin, der virker mod demens og Alzheimer’s sygdom. 
Figuren er modificeret fra reference 18, trykt med 
tilladelse. 
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anvendt 46.750 rotter 
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Kommentarer til 
statistikken 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I år er det samlede antal forsøgsdyr igen faldet. I 

2013 blev der brugt 242.089 forsøgsdyr mod 

252.825 dyr året før. Dette er et fald på næsten 

11.000 dyr, hvilket svarer til ca. 4,2 %. 

  

Dermed er antallet af forsøgsdyr anvendt i 

Danmark siden år 2000, hvor der blev brugt 

301.833 forsøgsdyr, faldet med næsten 20 %. 

  

Dyreforsøgstilsynet vurderer, at dette fald skyldes 

en kombination af: udvidet brug af ikke-

dyremodeller (Replacement), bedre modeller, 

hvor der er brug for færre dyr til at opnå den 

samme viden (Refinement og Reduction), samt 

fortsatte bevillingsmæssige begrænsninger som 

følge af den finansielle krise. 

Rotter og fisk 

Igen i år er langt det største fald i antallet af 

forsøgsdyr sket i forbindelse med brug af rotter 

og fisk. I 2013 blev der brugt 22.634 fisk til forsøg 

mod 27.762 året før, og antallet af rotter er faldet 

fra 57.283 dyr i 2012 til 46.750 dyr i år – et fald 

på lidt mere end 18 %. 

 

Mus 

Derimod er brugen af det mest almindelige 

forsøgsdyr – musen – igen steget svagt fra 

145.456 mus i 2012 til 149.708 mus i 2013, en 

stigning på ca. 3 %. 

 

Grise og kaniner 

Brugen af det 4. mest almindelige forsøgsdyr – 

grisen – er ligesom brug af musen, kun steget med 

ca. 3 % fra 7.772 grise i 2012 til 8.010 grise i 2013, 

mens der i samme periode er brugt 5.735 kaniner 

mod 5.038 kaniner sidste år.  Det svarer til en 

stigning på næsten 14 %. Antallet af kaniner 

svinger noget fra år til år, men viser ingen fast 

tendens til enten at stige eller falde. 

 

Hunde og katte 

Når det drejer sig om hunde og katte ligger 

tallene og svinger en del, men generelt er der tale 

om et lavt antal af disse dyr, der årligt bliver 

anvendt til forsøg i Danmark. Derfor kan en 

enkelt virksomheds- eller forskergruppes 

ændrede forskningsmæssige fokus påvirke antallet 

af de enkelte arter voldsomt. 

 

Overordnet set ser det altså ud til, at musen 

forstærker sin rolle om det absolut mest anvendte 

forsøgsdyr. 
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Mus er forholdsvis lette og billige at avle og 

opstalde, og der er et stort antal genetisk 

modificerede mus tilgængelig, hvilket ikke i 

samme grad er tilfældet for andre dyrearter. 

Grise er noget dyrere og vanskeligere at 

håndtere, selvom de er gode som modeller for 

mennesker, og resultaterne ofte kan overføres 

direkte til den humane klinik. 

  

Man kunne forvente, at antallet af fisk brugt til 

forsøg ville eskalere efterhånden som man får 

udviklet gode sygdomsmodeller. Men trods 

formodning om dette er antallet af fisk fortsat 

faldet i år. 

 

Samtidigt er det tydeligt, at forsøgsdyrsområdet 

i Danmark fortsat er centreret om 

grundlæggende biologiske undersøgelser og 

udvikling / fremstilling af medicin. Det første 

sker primært på universiteterne, mens typisk få 

meget store medicinalvirksomheder står for 

medicinudviklingen. Samlet set anvendes ca. 87 

% af alle dyr til disse formål, mens kun 3,7 % 

anvendes til toksikologiske test. 

  

 

Ser man lidt mere i detaljer på antallet af 

forskellige dyrearter der bruges i dyreforsøg vil 

man se at dyr som kvæg, får, geder, høns og 

heste også anvendes. Et mindre antal fugle, 

krybdyr, padder og rovdyr er ligeledes 

indberettet som brugt til forsøg i 2013. 

 

For at sætte fokus på disse dyr har vi i år to 

artikler om hhv. anvendelse af produktionsdyr 

og eksotiske dyr som forsøgsdyr. 

  

Selvom den tidligere kraftige stigning i antallet af 

grise er fladet noget ud, har vi også i år en 

artikel med fokus på, hvordan denne dyreart er 

meget central placeret i forhold til at forstå 

fysiologien og indøve nye livredende kirurgiske 

procedurer. 

  

Endelig kan man af tallene se, at mere end 25 % 

af alle dyr anvendt til forsøg som berører 

sygdomme hos mennesker og dyr er anvendt til 

forskning i menneskelige nerve- og sindslidelser. 

Dette er langt flere dyr end der er  anvendt til 

forskning i hjerte-/karsygdomme og kræft 

sammenlagt. Derfor har vi i år også en artikel 

om dyremodeller for psykiatriske sygdomme.  

 

Dyreforsøgstilladelser 

Dyreforsøgstilsynet behandlede 230 

ansøgninger i 2013 mod 280 i 2012. Med 

udgangen af 2013 var der 913 aktive tilladelser 

til at udføre dyreforsøg, hvilket er væsentligt 

flere end de senere år. 

 

Dertil kommer dog ca. 640 udvidelses-

ansøgninger, som er ansøgninger om små tillæg 

og ændringer  til eksisterende tilladelser. 
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Tabel A 

  1970 1980 1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal forsøgsdyr 343.181 354.182 331.724 301.833 293.836 271.108 282.840 252.825 242.089 

Tabel B 

Hunde 561 458 274 154 477 224 470 399 271 

Katte 705 422 178 63 23 48 0 22 16 

Aber 119 96 81 0 0 0 0 0 0 

Grise - 1.100 2.064 6.393 6.898 6.783 8.694 7.772 8.010 

Kaniner - 12.495 7.000 6.207 2.764 2.841 3.602 5.038 5.735 

Mus - 247.311 225.613 165.482 155.666 154.963 141.991 145.456 149.708 

Rotter - 65.969 82.141 87.825 82.836 69.186 67.159 57.283 46.750 

Hovedsagelig fisk - - 326 12.278 34.698 28.129 51.511 28.138 23.158 
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Tabeller 1-8 

Den danske statistisk over dyreforsøg 

afgives efter en opstilling, som er 

vedtaget mellem EU-landene med 

udgangspunkt i et samarbejde herom i 

Europarådet. Tabellerne 1-8 giver 

oplysninger om anvendelsen af dyrene, 

idet det er de overordnede praktiske 

formål, der er opdelte og angivet som 

overskrifter over de enkelte kolonner. 

 

Statistikken omfatter al aktivitet i 

beretningsåret, selv om der i vidt 

omfang er tale om, at forsøgene er 

udført i henhold til tilladelser, der er 

udstedt i tidligere år. 

 

I 2013 blev der indberettet statistiske 

oplysninger for 913 dyreforsøgstillad-

elser fordelt på 461 tilladelsesinde-

havere. 

Genmodificerede dyr 

Dyreforsøgstilsynet har i forbindelse 

med indkaldelsen af de statistiske 

oplysninger for 2013 tillige indhentet 

oplysninger om, hvilke og hvor mange af 

dyrene, der var transgene eller 

genmodificerede. Samlet blev det til 

26.782 mus, 326 rotter, 300 fisk og 34 

grise, samt uden for statistikken 4.353 

mus og 382 rotter, som var anvendt til in 

vitro-forsøg. 

 

Der blev i beretningsåret fremstillet 137 

genmodificerede musestammer og 1 

genmodificeret grise-stamme. Der blev 

født 63 klonede grise, men der blev i 

2013 kun anvendt 5 klonede grise til 

forsøg. 

 

At fremstille en genmodificeret stamme 

skal betragtes som dyreforsøg og skal 

derfor indberettes til Dyreforsøgs-

tilsynet. Det samme gør sig gældende 

ved anvendelse af en genmodificeret 

stamme. 

 

Avl med og opdræt af gensplejsede dyr 

er derimod ikke i sig selv et viden-

skabeligt forsøg, og skal derfor ikke 

medtages i statistikken. 

- In vitro (latinsk for i glas): hvad der 

foregår i reagensglas 

- In vivo (latinsk for i levende): i den 

levende organisme. 

  

Indehavere Tilladelser 

Gns. 

tilladelse pr. 

indehaver 

Indrapporteret nul 

forsøg 

2008 430 685 1,59 99 

2009 420 688 1,64 84 

2010 428 711 1,66 104 

2011 418 737 1,76 95 

2012 452 820 1,81 93 

2013 461 913 1,98 103 
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[1] Spalte 1.5 gælder kun de af Europarådets medlemsstater, som ved rapportperiodens begyndelse er parter i ETS 123-konventionen, som er Europarådets konvention af 18. marts 1996 om beskyttelse 

af hvirveldyr til eksperimentelle og andre videnskabelige formål, se fodnoter til tabel 5 og 6. 
[2] Antallet af genbrugte dyr i spalte 1.7 lægges ikke til det samlede antal i spalte 1.2. 
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Tabel 1 ► Antal benyttede dyr set i forhold til deres oprindelsessted i 2013 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Art I alt 

Dyr fra reg. opdrætter- og 

leverandørvirksomheder i 

rapporteringslandet 

Dyr fra andre EU-lande 

Dyr fra de af Europarådets 

medlemsstater, som samtidig er 

parter i ETS 123-konventionen (dog 

ikke EU-medlemsstater) 

Dyr af anden oprindelse Genbrugte dyr 

1.a ►Mus (Mus musculus) 149708 106540 37690 268 5210 810 

1.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 46750 31693 12728 0 2329 1109 

1.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 3531 377 3138 0 16 4 

1.d ►Hamstere (Mesocricetus) 8 0 8 0 0 10 

1.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 12           

1.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 5735 147 1062 0 4526 71 

1.g ► Katte (Felis catus) 16 0 0 0 16 0 

1.h ► Hunde (Canis familiaris) 271 12 225 0 34 12 

1.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 100 100 0 0 0 0 

1.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 1543           

1.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 77           

1.l ► Svin (Sus) 8010           

1.m ► Geder (Capra) 72           

1.n ► Får (Ovis) 162           

1.o ► Kvæg (Bos) 373           

1.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 

1.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 

1.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 

1.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 

1.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 17           

1.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 

1.v ► Andre fugle (other Aves) 2546           

1.w ► Krybdyr (Reptilia) 305           

1.x ► Padder (Amphibia) 219           

1.y ► Fisk (Pisces) 22634           

I alt 242089           
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[1] Dog ikke toksikologiske og andre sikkerhedsvurderinger, som anføres i spalte 2.6 
[2] Herunder sikkerhedsvurderinger af produkter og artikler til medicinske, odontologiske og veterinærmedicinske formål 

Tabel 2 ► Antal dyr anvendt til angivne formål i 2013 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

Art 

Grundlæggende 

biologiske 

undersøgelser 

Forskning i og 

udvikling af 

produkter og 

artikler til 

medicinske, 

odontologiske og 

veterinærmedicinsk

e formål 

Fremstilling af og 

kvalitetskontrol med 

produkter og artikler til 

medicinske og 

odontologiske formål 

Fremstilling af og kvalitetskontrol 

med produkter og artikler til 

veterinærmedicinske formål 

Toksikologiske og andre 

sikkerhedsvurderinger 

Sygdomsdiagnost

icering 

Uddannelse og 

undervisning 
Andet I alt 

2.a ►Mus (Mus musculus) 52540 73094 13608 0 4523 1316 2479 2148 149708 

2.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 14387 22444 4394 0 3246 210 1829 240 46750 

2.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 117 413 2969 12 0 0 20 0 3531 

2.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 8 0 0 0 0 0 0 8 

2.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

2.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 127 580 378 0 120 4526 4 0 5735 

2.g ► Katte (Felis catus) 13 0 0 0 0 3 0 0 16 

2.h ► Hunde (Canis familiaris) 46 27 0 0 198 0 0 0 271 

2.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 76 0 0 0 0 0 24 0 100 

2.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 1533 0 0 0 0 0 10 0 1543 

2.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 8 0 9 0 0 56 4 0 77 

2.l ► Svin (Sus) 4502 1491 167 18 232 124 749 727 8010 

2.m ► Geder (Capra) 0 27 0 0 0 41 0 4 72 

2.n ► Får (Ovis) 117 14 9 0 0 20 2 0 162 

2.o ► Kvæg (Bos) 125 19 0 4 0 110 42 73 373 

2.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 14 2 0 0 0 0 1 0 17 

2.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.v ► Andre fugle (other Aves) 2413 0 5 75 40 4 9 0 2546 

2.w ► Krybdyr (Reptilia)l++ 305 0 0 0 0 0 0 0 305 

2.x ► Padder (Amphibia) 218 0 0 0 0 0 1 0 219 

2.y ► Fisk (Pisces) 12281 2607 0 0 600 0 133 7013 22634 

I alt 88834 100726 21539 109 8959 6410 5307 10205 242089 
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Tabel 3 ► Antal dyr anvendt til toksikologiske og andre sikkerhedsvurderinger i 2013 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 

Art 

Produkter/stoff

er eller artikler 

til medicinske, 

odontologiske 

og 

veterinærmedic

inske formål 

Produkter/stoff

er, der 

benyttes eller 

hovedsagligt 

benyttes i 

landbruget 

Produkter/stof-

fer, der benyttes 

eller hovedsagelig 

benyttes i 

industrien 

Produkter/stoffer, 

der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes 

i husholdningen   

Produkter/stof-

fer, der benyttes 

eller hovedsagelig 

benyttes til 

kosmetik eller 

toiletartikler 

Produkter/s

toffer, der 

benyttes 

eller 

hovedsageli

g benyttes 

som 

tilsætningss

toffer til 

levnedsmidl

er 

Produkter/s

tof-  fer, der 

benyttes 

eller 

hovedsageli

g benyttes 

som 

tilsætningss

toffer til 

dyrefoder 

Muligt 

eller 

faktisk 

miljøforu

renende 

stoffer, 

som ikke 

forekom

mer i 

andre 

spalter 

Andre toksikologi 

eller 

sikkerhedsvurderinger 

I alt 

3.a ►Mus (Mus musculus) 541 1126 2193 148 0 0 0 0 515 4523 

3.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 1198 388 40 263 0 30 0 1199 128 3246 

3.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 117 3 0 0 0 0 0 0 0 120 

3.g ► Katte (Felis catus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.h ► Hunde (Canis familiaris) 198 0 0 0 0 0 0 0 0 198 

3.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.l ► Svin (Sus) 226 0 0 0 0 4 0 0 6 232 

3.m ► Geder (Capra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.n ► Får (Ovis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.o ► Kvæg (Bos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.v ► Andre fugle (other Aves) 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

3.w ► Krybdyr (Reptilia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.x ► Padder (Amphibia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.y ► Fisk (Pisces) 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

I alt 2280 1517 2233 411 0 30 0 1199 1289 8959 
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Tabel 4 ► Antal dyr anvendt til forsøg vedrørende sygdomme hos mennesker og dyr i 2013 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Art 

Kardiovaskulære 

sygdomme hos 

mennesker 

Menneskelige nerve- og 

sindslidelser 

Kræft hos mennesker (dog 

ikke vurdering af carcinogen 

risiko) 

Andre sygdomme hos 

mennesker 

Undersøgelser af særlige 

sygdomme hos dyr 
I alt 

4.a ►Mus (Mus musculus) 3856 26857 12887 51374 105 95079 

4.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 2762 11749 315 17780 30 32636 

4.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 30 193 179 16 0 418 

4.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 0 0 8 0 8 

4.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 0 0 0 0 0 0 

4.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 32 0 4526 470 2 5030 

4.g ► Katte (Felis catus) 0 0 0 0 16 16 

4.h ► Hunde (Canis familiaris) 0 12 0 27 30 69 

4.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 0 0 0 0 0 0 

4.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 0 0 0 0 0 0 

4.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 0 0 0 0 4 4 

4.l ► Svin (Sus) 371 90 38 2147 244 2890 

4.m ► Geder (Capra) 0 0 41 0 0 41 

4.n ► Får (Ovis) 11 0 0 71 0 82 

4.o ► Kvæg (Bos) 0 0 0 0 123 123 

4.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 

4.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 

4.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 

4.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 

4.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 2 0 0 0 0 2 

4.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 

4.v ► Andre fugle (other Aves) 0 0 0 0 591 591 

4.w ► Krybdyr (Reptilia) 0 0 0 0 0 0 

4.x ► Padder (Amphibia) 0 84 0 0 0 84 

4.y ► Fisk (Pisces) 0 0 0 10 6948 6958 

I alt 7064 38985 17986 71903 8093 144031 
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[1] EU’s medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og 

Østrig 
[2] Europarådets medlemsstater (uden for EU): Albanien, Andorra, Cypern, Estland, Island, “Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien”, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, 

Moldova, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik 

Tabel 5 ► Antal dyr anvendt i forbindelse med fremstilling og kvalitetskontrol af produkter og artikler til medicinske, 

odontologiske og veterinærmedicinske formål i 2013 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

Art 
Den enkelte EU-

medlemsstats lovgivning 

EU-lovgivning, herunder den 

europæiske farmakopé 

(forskrifter) 

Europarådets 

medlemsstaters lovgivning 

(uden for EU) 

Anden lovgivning 
Kombinationer af 

5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5 

Ingen 

forskrifter 
I alt 

5.a ►Mus (Mus musculus) 0 11619 0 1205 676 108 13608 

5.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 0 390 0 606 3398 0 4394 

5.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 0 2798 0 60 111 12 2981 

5.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 0 0 0 0 0 0 

5.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 0 0 0 0 0 0 0 

5.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 0 0 0 0 16 362 378 

5.g ► Katte (Felis catus) 0 0 0 0 0 0 0 

5.h ► Hunde (Canis familiaris) 0 0 0 0 0 0 0 

5.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 0 0 0 0 0 0 0 

5.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 0 0 0 0 0 0 0 

5.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 0 0 0 0 0 9 9 

5.l ► Svin (Sus) 18 0 11 0 0 156 185 

5.m ► Geder (Capra) 0 0 0 0 0 0 0 

5.n ► Får (Ovis) 0 0 0 0 0 9 9 

5.o ► Kvæg (Bos) 4 0 0 0 0 0 4 

5.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 0 

5.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 0 

5.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 0 

5.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 0 

5.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 0 0 0 0 0 0 0 

5.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 0 

5.v ► Andre fugle (other Aves) 75 0 0 0 5 0 80 

5.w ► Krybdyr (Reptilia) 0 0 0 0 0 0 0 

5.x ► Padder (Amphibia) 0 0 0 0 0 0 0 

5.y ► Fisk (Pisces) 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 97 14807 11 1871 4206 656 21648 
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[1] EU’s medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og 

Østrig 
[2] Europarådets medlemsstater (uden for EU): Albanien, Andorra, Cypern, Estland, Island, “Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien”, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Malta, 

Moldova, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik 

Årsberetning 2013 41 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 

Art 
Den enkelte EU-

medlemsstats lovgivning 

EU-lovgivning, herunder den 

europæiske farmakopé 

(forskrifter) 

Europarådets 

medlemsstaters 

lovgivning (uden for EU) 

Anden lovgivning 
Kombinationer af 

6.2/ 6.3/ 6.4/ 6.5 

Ingen 

forskrifter 
I alt 

6.a ►Mus (Mus musculus) 0 0 0 0 666 3857 4523 

6.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 0 0 0 0 1206 2040 3246 

6.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 0 0 0 0 0 0 0 

6.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 0 0 0 0 0 0 

6.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 0 0 0 0 0 0 0 

6.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 0 0 0 0 108 12 120 

6.g ► Katte (Felis catus) 0 0 0 0 0 0 0 

6.h ► Hunde (Canis familiaris) 0 0 0 0 198 0 198 

6.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 0 0 0 0 0 0 0 

6.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 0 0 0 0 0 0 0 

6.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 0 0 0 0 0 0 0 

6.l ► Svin (Sus) 0 0 0 0 226 6 232 

6.m ► Geder (Capra) 0 0 0 0 0 0 0 

6.n ► Får (Ovis) 0 0 0 0 0 0 0 

6.o ► Kvæg (Bos) 0 0 0 0 0 0 0 

6.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 0 

6.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 0 

6.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 0 

6.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 0 

6.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 0 0 0 0 0 0 0 

6.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 0 

6.v ► Andre fugle (other Aves) 0 0 0 0 0 40 40 

6.w ► Krybdyr (Reptilia) 0 0 0 0 0 0 0 

6.x ► Padder (Amphibia) 0 0 0 0 0 0 0 

6.y ► Fisk (Pisces) 600 0 0 0 0 0 0 

I alt 600 0 0 0 2404 5955 8959 

 

 

Tabel 6 ► Antal dyr anvendt til toksikologiske og andre sikkerhedsvurderinger i 2013 
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7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 

  
Akut og subakut toksicitetstest 

(herunder grænsetest) 

Hud-

irritatio

n 

Hudsen

sibiliseri

ng 

Øjenirri

tation 

Subkronis

k og 

kronisk 

toksicitet 

Carcinogeni

citet 

Udviklings

toksicitet 

Mutagenic

itet 

Reproduk

tionstoksi

citet 

Toksicitet for 

akvatiske 

hvirveldyr, 

som ikke er 

medtaget i 

andre spalter 

Andet I alt 

Art 

7.2.1 

  

LD50 

LC50 

7.2.2 

  

Andre letale 

metoder 

7.2.3 

Ikke letale 

metoder 

til 

påvisning 

af kliniske 

tegn 

7.a ►Mus (Mus musculus) 0 976 316 0 64 0 2709 0 0 203 75 0 180 4523 

7.b ►Rotter (Rattus Norvegicus) 0 0 564 0 0 0 642 0 0 0 1627 0 413 3246 

7.c ►Marsvin (Cavia porcellus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.d ►Hamstere (Mesocricetus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.e ►Andre gnavere (other Rodentia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.f ► Kaniner (Oryctolagus cuniculus) 0 0 15 32 0 3 70 0 0 0 0 0 36 120 

7.g ► Katte (Felis catus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.h ► Hunde (Canis familiaris) 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 198 

7.i ► Fritter (Mustela putorius furo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.j ► Andre rovdyr (other Carnivora) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.k ► Heste, æsler og krydsninger (Equidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.l ► Svin (Sus) 0 0 14 0 0 0 212 0 0 0 0 0 6 232 

7.m ► Geder (Capra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.n ► Får (Ovis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.o ► Kvæg (Bos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.p ► Halvaber (Prosimia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.q ► Vestaber (Ceboidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.r ► Østaber (Cercopithecoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.s ► Menneskeaber (Hominoidea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.t ► Andre pattedyr (other Mammalia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.u ► Vagtler (Coturnix coturnix) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.v ► Andre fugle (other Aves) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

7.w ► Krybdyr (Reptilia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.x ► Padder (Amphibia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.y ► Fisk (Pisces) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

I alt 0 976 909 32 64 3 3831 0 0 203 1702 600 639 8959 

Tabel 7 ► Antal dyr anvendt til toksikologiske og andre sikkerhedsvurderinger i 2013 
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8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 

  
Akut og subakut toksicitetstest 

(herunder grænsetest) 

Hud-

irritation 

Hudsen

sibiliser

ing 

Øjenirr

itation 

Subkroni

sk og 

kronisk 

toksicitet 

Carcinogen

icitet 

Udviklingst

oksicitet 

Mutage

nicitet 

Reprodu

ktionstok

sicitet 

Toksicitet for 

akvatiske 

hvirveldyr, 

som ikke er 

medtaget i 

andre spalter 

Andet I alt 

Produkt 

8.2.1 

  

LD50 

LC50 

8.2.2 

  

Andre 

letale 

metod

er 

8.2.3 

Ikke letale 

metoder til 

påvisning af 

kliniske 

tegn 

8.a ► Produkter/stoffer eller artikler til 

medicinske, odontologiske og 

veterinærmedicinske formål 

0 0 901 32 64 0 1230 0 0 53 0 0 0 2280 

8.b ► Produkter/stoffer, der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes i landbruget 
0 976 0 0 0 3 0 0 0 150 388 0 0 1517 

8.c ► Produkter/stoffer der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes i industrien 
0 0 0 0 0 0 2118 0 0 0 115 0 0 2233 

8.d ► Produkter/stoffer, der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes i husholdningen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 411 

8.e ► Produkter/stoffer, der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes hovedsageligt til 

kosmetik eller toiletartikler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.f ► Produkter/stoffer, der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes som 

tilsætningsstoffer til levnedsmidler 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

8.g ► Produkter/stoffer, der benyttes eller 

hovedsagelig benyttes som 

tilsætningsstoffer til dyrefoder 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.h ► Muligt eller faktisk miljøforurenende 

stoffer, som ikke forekommer i andre 

spalter 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1199 0 0 1199 

8.i ► Andre toksikologi- eller 

sikkerhedsvurderinger 
0 0 8 0 0 0 483 0 0 0 0 600 198 1289 

I alt 0 976 909 32 64 3 3831 0 0 203 1702 600 639 8959 

Tabel 8 ► Antal dyr anvendt til toksikologiske og andre sikkerhedsvurderinger i 2013 
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Der er i 2013 

lavet forsøg med 

100 fritter 

Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 
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Inspektionsvirksomhed i 2013 
 

En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre 

tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles 

korrekt og i overensstemmelse med reglerne for 

udførelse af dyreforsøg. Det drejer sig både om 

den måde de opstaldes og passes på, og om 

håndtering og behandling af forsøgsdyrene i 

henhold til de tilladelser der er blevet udstedt af 

Dyreforsøgstilsynet. 

 

Derfor gennemfører Dyreforsøgstilsynet hvert år 

en række inspektioner i forsøgsstalde og i 

forbindelse med gennemførslen af dyreforsøg.  

 

Hvem deltager ved tilsyn?  

Inspektionerne gennemføres som udgangspunkt 

af medarbejdere i Dyreforsøgstilsynets 

sekretariat. Medlemmer af Rådet for Dyreforsøg 

kan deltage, hvis de ønsker det. Ved hvert 

månedligt rådsmøde orienterer sekretariatet om 

kommende planlagte inspektioner, så 

rådsmedlemmer har mulighed for at deltage, hvis 

de har ønske derom. 

 

Ligeledes kan alle medlemmer af Rådet for 

Dyreforsøg selvstændigt fremsætte ønske om at 

besøge en konkret dyrestald eller 

forsøgsopstilling. 

 

Ved selve inspektionen tilstræbes det, at 

tilladelsesindehaveren deltager, ligesom den 

tilsynsførende dyrlæge normalt også er med. 

Skulle det ske, at en af disse parter ikke kan 

deltage, gennemføres inspektionen sammen med 

andet personale på forsøgsstedet.  

 

Mindst en tredjedel af forsøgssteder og tilladelser 

skal inspiceres hvert år. I nogle stalde gennem-

føres inspektionerne flere gange årligt. 

Beslutningen om hvor og hvor ofte der 

gennemføres inspektion er risikobaseret. Dvs. at 

der i planlægningen tages hensyn til, om der er 

særlige forhold der gør sig gældende. 

F.eks. om der tidligere har været konstateret 

problemer i den pågældende dyrestald, om der 

er foretaget ændringer eller ombygninger på 

stedet eller om stalden tidligere har vist, at den 

har et effektivt system til at sikre forholdene for 

forsøgsdyrene. 

Desuden kan der sættes fokus på f.eks. meget 

store stalde med mange og forskelligartede dyr 

og mange tilladelsesindehavere eller på små 

stalde, der kan være særligt sårbare overfor 

personaleændringer og eller ændrede 

forsøgstyper. 

 

Rådet og personer, som Rådet har bemyndiget hertil, dvs. 

Dyreforsøgstilsynets sekretariat har til enhver tid, og uden 

retskendelse, adgang til alle forsøgslokaler og andre 

lokaler, hvor forsøgsdyr anbringes under forsøgene. 

Derfor kan mange af tilsynene gennemføres uanmeldte. 

På billedet ses et eksempel på opstaldning af zebrafisk. 
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Udover inspektioner i forsøgsdyrsstaldene 

gennemføres også inspektioner af nogle af selve 

forsøgene. I særlige tilfælde kan Rådet for 

Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektions-

klausul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Det 

sker typisk i de tilfælde, hvor man gerne vil 

observere præcis hvordan forsøget gennemføres, 

og ved selvsyn vurdere den belastning dyrene 

udsættes for. Efterfølgende besluttes det, om 

forsøget må gennemføres som planlagt. Samtidigt 

har man opnået en erfaring, der kan bruges ved 

behandlingen af tilsvarende ansøgninger.  

Anmeldt eller uanmeldt?  

Når ikke alle inspektioner foretages uanmeldt, er 

det fordi, man ved uanmeldt inspektion ikke har 

nogen sikkerhed for, at der er dyreforsøg i gang 

og/eller, at tilladelsesindehaveren er til stede.  

Man kan derfor ved uanmeldte besøg risikere 

kun at få lejlighed til at inspicere staldfaciliteterne 

og tale med personalet dér. Ved anmeldte 

inspektioner kan Dyreforsøgstilsynet som nævnt 

overvære forsøg, der har særlig interesse 

(inspektionsklausul), ligesom man kan diskutere 

forsøgsaktiviteten med forsøgsudøverne. Disse 

kontakter er meget værdifulde for Dyreforsøgs-

tilsynets arbejde. På forsøgsstederne er man 

interesseret i at få Dyreforsøgstilsynets faglige 

vurdering og/eller mening om eventuelle 

justeringer. Dyreforsøgstilsynets tilkendegivelser 

bliver mødt med stor forståelse. 

I de tilfælde, hvor observation af og tilsyn med gnaverne 

ikke kan ske uden, at dyrene forstyrres så meget, at der er 

risiko for tab af velfærd, skal der anvendes delvis 

gennemsigtige eller tonede bure og skillevægge. 

Redemateriale skal være af en sådan art, at gnaverne kan 

bearbejde det og bygge rede. Hvis der ikke gives 

tilstrækkeligt med redemateriale til, at dyrene kan  bygge 

en fuldstændig, overdækket rede, skal der stilles 

redekasser til rådighed.   

Medmindre særlige forhold gør sig gældende, skal der 

tildeles gnavere tygge- og gnavepinde. 

Strøelse, redemateriale og ly (tilflugtssteder) er meget 

vigtige miljøberigelser for gnavere og skal være til 

rådighed, medmindre  det er veterinært eller 

velfærdsmæssigt begrundet at undlade det. 
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Tilsyn i forbindelse med byggeri  

Dyreforsøgstilsynet kan ligeledes inspicere nye 

eller ombyggede dyrestalde før de tages i brug. 

Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at 

lokalerne er godkendt på forhånd, men det er for 

alle parter en fordel, hvis der ikke på et senere 

tidspunkt skal ændres i byggeriet. På den måde 

sikres forsøgsdyrenes velfærd også bedst muligt. 

Lignende inspektioner af stalde og faciliteter sker, 

hvis en institution har ønsket at flytte dele af 

ansvaret for pasning af forsøgsdyrene fra 

tilladelsens indehaver til institutionen eller 

virksomheden.  

 

Hvad kigger Dyreforsøgstilsynet på? 

Under en inspektion i en dyrestald er fokus 

særligt på om reglerne for pasning og opstald-

ning af forsøgsdyrene. 

 

Her ser man især på: 

• Størrelsen af burene – både areal og højde 

• Antallet af dyr i burene 

• Mængden og kvaliteten af strøelse og 

aktiverings- /redemateriale  

• Indretning af burene 

• Hygiejnen  

• Temperatur 

• Luftskifte 

• Belysning 

• Markering af hvilke forsøgstilladelser de 

enkelte dyr hører til 

Derudover er der bl.a. fokus på følgende: 

 

• Korrekt udfyldt forsøgsjournal 

• Udarbejdede procedurer ved evt. fejl i 

ventilation, temperatur m.m. 

• Sygdomsovervågning 

• At der foreligger skriftlige procedurer ved 

sygdom, ferier og andet fravær 

• Adgangskontrol til dyrestalden 

• Kompetencer hos det personale, der passer 

dyrene 

 

 

 

Hvilke sanktioner gennemføres der?  

Det er heldigvis sjældent at Dyreforsøgstilsynet 

oplever, at reglerne for hold og brug af 

forsøgsdyr ikke overholdes. Men skulle det ske, 

at alt ikke er helt i orden har tilsynet flere 

forskellige sanktionsmuligheder.  

Observeres der et mindre proceduremæssigt 

problem, der som udgangspunkt ikke direkte 

påvirker dyrenes velfærd, gives en indskærpelse. 

Det vil sige, at reglerne bliver præciseret over 

for tilladelsesindehaveren, og vedkommende 

bliver bedt om at bringe tingene i orden.  

Dyreforsøgstilsynet følger løbende op på, om 

forholdene bliver bragt i orden. Oplever 

Dyreforsøgstilsynet derimod, at problemerne er 

så alvorlige, at dyrenes velfærd er eller kan blive 

påvirket, gives et påbud om straks at forbedre 

forholdene så reglerne bliver overholdt. Tilsynet 

oplyser, at man kommer igen kort efter, og at 

tingene så skal være på plads.  

Samtidigt vil Dyreforsøgstilsynet kontakte 

virksomhedens eller institutionens ledelse for at 

gøre opmærksom på, at forholdene er 

uacceptable og kræve, at man fremover etablerer 

procedurer, som sikrer at reglerne overholdes.  

Dyreforsøgstilsynets alvorligste sanktions-

mulighed er at melde tilladelsesindehaveren til 

politiet. Denne mulighed tages i brug, hvis 

dyrevelfærden har været voldsomt påvirket eller 

hvis det ikke er muligt at sikre en forbedring af 

forholdene ved dialog.  

 

I 2013 indgav Dyreforsøgstilsynet 1 stk. 

politianmeldelse på baggrund af en henvendelse 

om mistanke om ikke godkendte dyreforsøg på 

et ikke godkendt forsøgssted. Anmeldelsen viste 

sig grundløs, og der blev ikke foretaget 

yderligere. 
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 I 2013 har Dyreforsøgstilsynet gennemført 52 inspektioner på 

institutioner og i virksomheder. 

 

Af disse var 15 uanmeldte og 37 anmeldte inspektioner. 11 af 

de anmeldte inspektioner blev gennemført på baggrund af en 

inspektions-klausul i dyreforsøgstilladelsen. Dette svarer til 21 

% af det totale antal inspektioner. 

 

Nogle af inspektionsklausulerne krævede, at forsøgene blev 

fulgt gennem hele forsøgets forløb. Dette indebar i alt 5 

opfølgende besøg. Disse tælles hverken som anmeldte eller 

uanmeldte inspektioner i statistikken, og har derfor en kategori 

for sig selv. 

 

Det totale antal besøg som Dyreforsøgstilsynet har foretaget 

på virksomheder eller institutioner i 2012 er 57. 

 

Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et øget antal 

inspektioner i de kommende år. 

 

I de fleste tilfælde er flere tilladelses-indehaveres aktiviteter 

blevet inspiceret ved samme besøg. I 2013 var der 461 

personer, som havde tilladelse til at foretage dyreforsøg.  

 

Men da Danmark er et forholdsvist lille land er disse personer 

fordelt på forholdsvis få virksomheder eller institutioner. 

Således er det kun omkring 60 steder i landet, hvor man 

opstalder eller bruger forsøgsdyr. Og da mange f.eks. 

universiteter eller store medicinalvirksomheder har flere 

dyrestalde, er der reelt kun omkring 25 – 30 virksomheder 

eller institutioner i Danmark, hvor der udføres dyreforsøg. 
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Årsberetning 2012 

 Der blev i 2013 

anvendt 271 hunde 

til forsøg 

Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 
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Politisk fokus 

Implementeringen af EU´s nye direktiv om 

beskyttelse af dyr, der anvendes til 

videnskabelige formål (2010/63/EU) blev 

gennemført fra 2013. Selv om Danmark i 

forvejen havde mange af de samme regler som 

direktivet lagde op til, blev der alligevel indført 

en række nye begreber og procedurer. 

  

Dyreforsøgstilsynet brugte derfor en del 

kræfter på, så vidt muligt på forhånd, at oplyse 

forsøgsdyrsbrugere og – dyrlæger om de nye 

regler, og om hvordan de rent praktisk skulle 

indføres. Indimellem skulle nogle af reglerne 

fortolkes, så det kunne blive helt klart, hvilke 

krav der var for den enkelte bruger. I nogle 

tilfælde kunne sekretariatet umiddelbart 

rådgive, mens Rådet for Dyreforsøg i andre 

tilfælde måtte behandle vanskelige 

problemstillinger og træffe beslutning om den 

praktiske gennemførsel. 

  

De nye regler blev beskrevet og diskuteret i 

bl.a. nyhedsbreve, på miniseminarer, på 

tilsynets hjemmeside og ved særlige 

arrangementer på både virksomheder og 

universiteter. 

Denne aktive strategi vurderer Dyreforsøgs-

tilsynet har været meget effektiv.  

 

Med udgangen af 2013 var det tydeligt, at de 

nye regler var effektivt implementeret i landets 

forsøgsdyrsstalde, og i forbindelse med 

ansøgninger om og gennemførsel af 

dyreforsøg. De relativt få spørgsmål 

Dyreforsøgstilsynet fik om regelfortolkning ses 

som et tegn på, at oplysningskampagnen var en 

succes. 

  

Visioner for Dyreforsøgstilsynet 

I 2013 fik Dyreforsøgstilsynet effektiviseret 

sagsbehandlingsprocedurerne for ansøgere til 

dyreforsøg, så de blev ensrettede, 

veldefinerede og smidige. Svar på ansøgninger 

og eventuelle spørgsmål gives nu hurtig og 

effektivt. 

 

Nyt IT-projekt 

For at yderligere at understøtte processen for 

bedre sagsbehandlingsprocedurer satte 

Dyreforsøgstilsynet i 2013 gang i et stort IT-

projekt, der skal erstatte det nuværende 

velfungerende, men noget alderstyngede 

webbaserede ansøgnings- og indberetnings-

system. 

Når det nye system står klar ved indgangen til 

2015 vil brugere kunne opleve et helt nyt 

system, der vil fungere hurtigere og mere 

stabilt. Samtidigt vil man blive hjulpet igennem 

ansøgningsprocessen i langt flere detaljer end 

tidligere. 

Bagved vil systemet samtidigt yderligere kunne 

effektivisere tilsynets administration, og 

samtidigt give Rådet for Dyreforsøg endnu 

flere oplysninger til behandling af ansøgning-

erne. 

Endelig vil det statistiske indberetningssystem 

blive ændret radikalt som en følge af EU´s nye 

krav til disse indberetninger. 
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Proaktiv dialog med branchen 

Traditionen med at afholde mini-seminarer om 

forskellige emner blev fortsat i 2013. Alle 

forsøgsdyrsbrugere, forsøgsdyrsveterinærer, 

dyrepassere og andre med tilknytning til 

dyreforsøgsverdenen inviteres til at møde op 

og på baggrund af indlæg fra flere forskellige 

eksperter drøfte disse emner.  

 

Mini-seminarerne handler primært om 

områder eller procedurer, hvor der enten 

mangler viden om ”bedste praksis” og 

belastningen af forsøgsdyrene, eller hvor der 

direkte er videnskabelig uenighed på området.  

 

Udover det faglige udbytte er disse meget 

besøgte seminarer et sted hvor forskere, 

dyrlæger, dyrepassere og Dyreforsøgstilsynet 

mødes og diskuterer store om små spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

Før og efter arrangementet og i kaffepausen er 

der en vidensdeling på kryds og tværs mellem 

deltagere fra både universiteterne, erhvervs-

livet og offentlige institutioner. 

 

Her forsøger Dyreforsøgstilsynet på 

seminarerne både at skaffe sig ny viden om 

hvordan fremtidige ansøgninger skal behandles 

og samtidigt arbejde frem mod konsensus 

blandt forskere, forsøgsdyrlæger og eksperter 

om, hvordan forskellige procedurer skal 

vurderes. 

I 2013 afholdt Dyreforsøgstilsynet fire mini-

seminarer om henholdsvis: 

 

• Neurobiologiske og psykiatriske modeller 

• Vurdering af belastning af forsøgsdyr 

• Fisk som forsøgsdyr 

• Opsamling og indberetning af statistiske 

data 
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Vidensdeling 

Også Dyreforsøgstilsynet nyhedsbrev er blevet 

en fast tradition. På den måde bliver 

information om både praktiske og faglige 

procedurer udsendt til alle tilladelses-

indehavere, forsøgsdyrsveterinærer og de 

mange andre, der har bedt om at modtage 

nyhedsbrevet. Skulle man have lyst til at læse 

nyhedsbrevene, kan de alle findes på 

Dyreforsøgstilsynets hjemmeside 

www.dyreforsoegstilsynet.dk 

 

Nyhedsbrevet handler både om praktiske 

detaljer i forbindelse med ansøgning og 

statistikindberetning og om Dyreforsøgs-

tilsynets fortolkninger af regler og procedurer i 

forbindelse med brugen af forsøgsdyr. Desuden 

gøres reklame for kommende arrangementer 

hos både Dyreforsøgstilsynet og Danmarks 3R-

Center. 

Udover at Dyreforsøgstilsynet har løbende 

kontakt med både forsøgsdyrsbrugere, dyrlæger 

og eksperter, der ønsker information om 

retningslinjer og procedurer, så deltager 

Dyreforsøgstilsynet også i møder, kurser, 

konferencer, seminarer o.lign. i både Danmark 

og i udlandet.  

 

Endelig siger Dyreforsøgstilsynet så vidt muligt 

ja til alle invitationer til at komme ud på 

virksomheder og institutioner for at holde 

indlæg om tilsynet og reglerne på området. 

  

Med udgangspunkt i de nævnte tiltag er 

Dyreforsøgstilsynet nu i en meget jævnlig og 

tæt kontakt med alle interessenterne indenfor 

dyreforsøgsområdet. Dette er med til at sikre 

en effektiv håndtering af myndighedsopgaven, til 

glæde for både forskere, erhvervet og især 

dyrevelfærden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks 3R-Center blev stiftet den 4. juni 

2013 af fødevareminister Mette Gjerskov i et 

unikt samarbejde med både medicinalindustri-

en og dyreværnsforeninger. Her vil man i 

fællesskab sætte fokus på alternativer til 

dyreforsøg, og på at skabe bedre forhold for 

forsøgsdyr. 

 

Centeret arbejder med at finde alternativer 

til dyreforsøg (replacement), udvikle metoder 

der bruger så få dyr som muligt (reduction) 

og sikre, at man får mest muligt ud af de 

forsøgsdyr, som det stadig er nødvendigt at 

bruge, og at de samtidig får de bedst mulige 

forhold (refinement). 

 

Centeret er organiseret med en bestyrelse og 

et sekretariat med kontor i Fødevarestyrel-

sen. Bestyrelsen er udpeget af fødevaremini-

steren og udgør samtidig ‘Udvalget for 

Forsøgsdyr og Alternativer’. 
www.3rcenter.dk 
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Retningslinjer for diverse forsøgsprocedurer 

Rådet for Dyreforsøg arbejder med at udvikle 

retningslinjer til brug for forskerne og 

forsøgsdyrsveterinærerne. 

 

Formålet med disse retningslinjer er at ”bedste 

praksis” i forbindelse med en række procedurer 

beskrives. F.eks. hvordan man udtager blodprøver, 

hvordan og hvor længe må man faste dyr, hvor 

længe forsøgsdyr må  opholde sig i metabolisme-

bure og hvordan man bedøver og/eller 

smertedækker i forskellige situationer. Disse 

vejledninger er under udarbejdelse og forventes 

færdige i løbet af 2014. 

 

Målet er, at ansøgere til en forsøgsdyrstilladelse 

kan se, hvordan man bedst udfører de forskellige 

procedurer og henvise til de relevante retnings-

linjer i ansøgningerne. På den måde ved Rådet for 

Dyreforsøg fra starten, at de bedste metoder vil 

blive brugt i de ønskede forsøg og kan fokusere på 

at vurdere selve forsøget og hvor vidt der er en 

tilstrækkelig begrundelse til at give en tilladelse. 

Samtidigt vil de bedste og mest skånsomme 

metoder blive udbredt til alle brugere af 

forsøgsdyr. Hermed sikres at forsøgsdyr i Danmark 

belastes mindst muligt, at der bruges så få dyr som 

muligt og at der hvor det er muligt bruges 

alternative metoder. 

 

Dyreforsøgstilsynet samarbejder i forbindelse med 

udarbejdningen af retningslinjer med bl.a. 

sammenslutningen af forsøgsdyrsveterinærer 

”ESLAV”, 3R-Centeret og Udvalget for Forsøgsdyr 

og Alternativer. Desuden er der kontakt med 

eksperter i både virksomheder, universiteter og 

andre institutioner. 

 

Retningslinjerne er dynamiske og vil løbende blive 

opdateret når ny viden dukker op. 

 

Retningslinjerne vil løbende blive offentliggjort på 

tilsynets hjemmeside www.dyreforsoegstilsynet.dk. 
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Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 

Der er i 2013 

lavet forsøg med 

1.543 mink  

Speaking of Research



Årsberetning 2013 55 

Dyreforsøgstilsynets årsberetning 2013 

 

Copyright: Fødevarestyrelsen 

 

Udgiver: Fødevarestyrelsen 

 

Ansvarlig institution: Fødevarestyrelsen 

 

Forfatter: Dyreforsøgstilsynet 

 

Layout og grafik: Betina Scheef 

 

Andre bidragsydere: Christian Lundblad, Benedict Kjærgaard, Birthe Marie 

Damgaard, Gregers Wegener, Tobias Wang, Leif Røge Lund, Tom Bengtsen 

 

Fotos: John Post, Microsoft Clipart Gallery, Colourbox, Eva Larsen 

(Fødevarestyrelsen), Jesper Clausen (Foulum), Betina Scheef 

(Fødevarestyrelsen), Louise Bjørn Brønden (Fødevarestyrelsen), Per 

Guldhammer Henriksen, Hansenberg, Flyvevåbnets Fototjeneste, Dorthe 

Pedersen (Retten i Aalborg), AV Aalborg Universitetshospital, V. Bjerre-

Harpøth, ChiliFoto v./Claus Haagensen, Lars Bahl, Lars Svankjær 

 

ISBN nr. Elektronisk version:  

978-87-7120-527-5 

 

Publikations nr.: 2014093 

 

Denne publikation findes kun elektronisk 

Publikationen er gratis 

 

Rapporten findes i elektronisk form på adressen: 

www.dyreforsoegstilsynet.dk 

 
Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

DK-2600 Glostrup 

Tlf. +45 33 95 60 00 

Fax +45 33 95 60 01 

Speaking of Research




