
Sådan indberetter du  
dine forsøgsdyr til Dyreforsøgstilsynet

Om denne poster
Processen vedr. indberetning af forsøgsdyr kan være både besværlig, tidskrævende og svært 

gennemskuelig. Dyreforsøgstilsynet har derfor udarbejdet denne poster og en guide, som skal 

gøre processen nemmere og hurtigere, ligesom nogle indberetnings-eksempler forsøger at 

visualisere indberetnings-processen.

 — Log på AIRD vha. NemID   
(https://dyreforsoegstilsynet.
fvst.dk/Pages/default.aspx)
 — Klik på "Indberetning"
 — Klik på "Ny indberetning"
 — Vælg den tilladelse, som du 
vil indberette for.

 — Vælg det C-skema, som du vil 
indberette for.

 — Vælg dyreart.
 — Hvis dyrearten ikke findes på 
listen, vælger du"Other Fish", 
"Other Bird", "Other Rodents", 
"Other Carnivores", "Other 
Mammals" eller "Other Amphi-
biants" og skriver dyreartens 
navn i feltet "Specify Other".

 — Vælg belastningsgrad  
(se definitionerne på de 
enkelte belastningsgrader  
i guiden side 11).

 — Vælg "Ja" eller "Nej"  
(drop down menu).

 — Vælg dyrenes fødselssted  
(drop down menu).

 — Vælg dyrenes genetiske  
status (drop down menu).

 — Vælg "Ja" eller "Nej"  
(drop down menu).

 — Vælg formåls-kategori  
(browser).

 — Notér antallet af dyr.

 — Det er ofte nødvendig at  
foretage flere indberetninger 
relateret til samme tilladelse  
(se eksempler nedenfor)
 — Du skal indberette for alle  
dine tilladelser.
 — Hvis du i året, som du indbe-
retter for, ikke har anvendt 
forsøgsdyr, skal du alligevel 
indberette i AIRD*.

* Hvis du har en (eller flere) tilladelser, men 
ikke har benyttet forsøgsdyr, skal du 
gøre følgende: Udfyld alle trin, men notér 
forsøgsdyrsantallet til ”0” (det er kun an-
tallet "0", som er vigtigt; hvad du udfyl-
der i de resterende felter, er ligegyldigt, 
når du ikke har anvendt forsøgsdyr).

 — Der kan være flere C-skemaer 
tilknyttet den samme tilladelse. 
Du skal derfor være opmærk-
som på at indberette dyrene 
på det korrekte C-skema.

 — Hvis du har benyttet flere dyre-
arter, skal du indberette for en 
dyreart ad gangen (se eksem-
pel 2 nedenfor).

 — Du må kun indberette for én 
belastningsgrad ad gangen.
 — Det er sandsynligt, at gruppen 
af dyr, som du nu er ved at ind-
berette, ikke har oplevet den 
samme belastning. 

 — Du skal eksempelvis tage  
stilling til eventuelle død-
fundne dyr (se evt. guide 
side 14).
 — Det er således det enkelte 
dyrs oplevede belastning, 
som du skal indberette.

 — Re-use (genanvendelse): 
Genbrug af en gruppe ikke 
forberedte dyr til forskel-
lige projekter (ikke samme 
C-skema) er at betegne som 
re-use.
 — Ikke re-use (fortsat brug): 
Genbrug af en gruppe forbe-
redte dyr* til forskellige pro-
jekter (ikke samme C-skema) 
er ikke re-use. (Se guide side 
12-13).

*  Se guide side 6 for eksempler på 
forberedte dyr

 — En registreret opdrætter er en 
virksomhed med en tilladelse 
fra Dyreforsøgstilsynet til at 
avle og/eller opdrætte dyr,  
som kan benyttes i forsøg.

 — Dyr, der er anvendt til udviklin-
gen af en ny genetisk ændret 
dyrestamme/-linje.

 — Du skal som udgangspunkt 
vælge den formåls-kategori, 
som fremgår af punkt 22 i 
C-skemaet (for C-skemaer 
tilknyttet tilladelser fra før 2017 
skal du benytte formålet, som 
du har angivet i din ansøgning). 
 — Du må kun vælge kategorien 
"Other", når ingen anden kate-
gori er dækkende.

 — Du har nu færdiggjort en ind-
beretning. 
 — Hvis du har flere dyr, som skal 
indberettes, gentager du alle 
trin, indtil du har indberettet 
det samlede antal forsøgsdyr, 
som er brugt på tilladelsen.

Tilladelse C-skema Animal Spieces Severity Re-use Place of birth Genetic status Creation of genetic line Purpose Number of animals

VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!

Bestil materialet 
Guiden kan du finde på dyreforsøgstilsynets 

hjemmeside. Du kan bestille posteren ved at 

skrive en mail til Dyreforsøgstilsynet på: 

dyreforsoegstilsynet@fvst.dk

 — Ikke genetisk ændret: Dyr, 
der ikke er blevet genetisk 
ændret (gælder også for for- 
ældredyr, der er anvendt til 
udvikling af en ny genetisk 
ændret dyrestamme/-linje).
 — Genetisk ændret uden  
belastet fænotype: Dyr, der 
bærer en genetiske ændring, 
men ikke udviser en skadelig 
fænotype.
 — Genetisk ændret med bela-
stet fænotype: Dyr, der bærer 
en genetiske ændring og udvi-
ser en belastet fænotype.

EKSEMPEL 2

Tilladelse Y – kræver 6 indberetninger

En dyreart, gris

To dyrearter, mus og rotter

To belastningsgrader (belast-
ningen servere vedrører i dette 
eksempel dødfundne dyr)

To belastningsgrader, for 
begge arter (belastningen 
servere vedrører i dette  
eksempel dødfundne dyr)

Ikke re-use

Både genanvendte mus og 
ikke genanvendte mus er 
benyttet.

Grise fra to forskellige  
oprindelsessteder

Mus og rotter fra dansk  
registreret opdrætter

* der er tale om en indberetning af 
genanvendte dyr, hvorfor dyrenes op-
rindelsessted allerede er registreret.

Ikke genetisk ændrede dyr

Ikke genetisk ændrede dyr

Ikke anvendt til udvikling af 
ny genetisk ændret dyre-
stamme/-linje

Ikke creation of new  
genetic line

Anvendt til formål X

Anvendt til formål Y

nødvendige
indberetninger 
til Tilladelse X

3

nødvendige
indberetninger 
til Tilladelse Y

6

Tilladelse X GrisC-skema X

Nej

Nej

Mild

Severe

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

Ikke genetisk ændret Nej Formål Y Antal dyr

EU — reg.

EU reg.

EU reg.

Ikke genetisk ændret

Ikke genetisk ændret

Ikke genetisk ændret

Nej

Nej

Nej

Formål X

Formål X

Formål X

Antal dyr

Antal dyr

Antal dyr

Tilladelse Y C-skema Y

Mus

Rotter

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

 —*

EU reg.

 —*

EU reg.

EU reg.

EU reg.

Moderate

Mild

Severe

Mild

EKSEMPEL 1

Tilladelse X – kræver 3 indberetninger

Én tilladelse giver ofte flere indberetninger

qr kode


