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Vejledning
Dyr opdrættet til forsøgsbrug (artikel 10, 28 og 30 i direktiv 2010/63/EU) indberettes i skemaet for
indberetning af overskudsdyr, ikke-invasiv genotypning samt dyr udelukkende anvendt til in vitro-forsøg.
Angiv arter og antal af dyr, der fødes (herunder ved kejsersnit) og opdrættes til forsøgsbrug, og som aldrig
er blevet anvendt i nogle forsøg, men blev aflivet i 2022.
Medtag dyr, der aflives med henblik på udtagning af organer eller væv, og dyr fra udvikling og bevarelse af
genetisk ændrede dyrestammer, som ikke indgår i de årlige statistiske oplysninger i henhold til artikel 54,
stk. 2, i direktiv 2010/63/EU.
Kategoriser disse dyr som en af følgende typer
a) genetisk normale dyr, der ikke leverer organer og/eller væv
b) genetisk normale dyr, der leverer organer og/eller væv
c) genetisk ændrede dyr, der leverer organer og/eller væv
d) genetisk normale dyr (afkom af vildtypen) som resultat af udviklingen af en ny genetisk ændret
dyrestamme
e) dyr fra bevarelse af den genetisk ændrede dyrestamme, der omfatter alle genetisk ændrede dyr eller
afkom af vildtypen af både en skadelig og ikke-skadelig fænotype.
Den kategori, der er omhandlet i a), omfatter ikke dyr som resultat af udviklingen af en ny genetisk ændret
dyrestamme og fra bevarelse af en genetisk ændret dyrestamme, der skal rapporteres i de kategorier, der er
omhandlet i henholdsvis d) og e).
De kategorier, der er omhandlet i b) og c), omfatter dyr som resultat af udvikling af en ny genetisk ændret
dyrestamme og fra bevarelse af en genetisk ændret dyrestamme, der leverer organer og/eller væv.
Undtagelse
De kategorier, der er omhandlet i d) og e), omfatter ikke følgende dyr, som skal rapporteres i hhv. skemaet
for indberetning af invasiv genotypning og de årlige statistiske oplysninger i AIRD i henhold til artikel 54, stk.
2, i direktiv 2010/63/EU:
•

dyr, der blev genotypebestemt ved hjælp af invasive metoder (udfyldes i skema for indberetning af
invasiv genotypning)

•

dyr fra dyrestamme med en skadelig fænotype, der har oplevet en skadelig virkning (indberettes via
AIRD i den årlige statistikindberetning).
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I skemaet med titlen Skema for indberetning af overskudsdyr, ikke-invasiv genotypning samt dyr

udelukkende anvendt til in vitro-forsøg skal kolonnerne B, C, D samt kolonnerne O til T ikke udfyldes af
Dyrevelfærdsorganerne.
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