
 

Program for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers  

Årsmøde for Dyrevelfærdsorganerne den 1. juni 2022 
KU SUND, Bygning 35 Lokale 01.05, Gammeltoftsgade 13, 1353 København 

 

Medlemmer af Dyrevelfærdsorganerne kan deltage i mødet fra kl. 8.45-12.45. Andre interesserede er vel-

komne fra kl. 12.45. 

Tilmelding skal ske ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ufa-aarsmoede@fvst.dk senest den 20. maj.  

 

08.45-09.15 Morgenmad og mulighed for at opstille medbragt 3R-tiltag til markedspladsen  

09.15-09.25 Velkomst 

Axel Kornerup Hansen, formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

09.25-09.40 

 

Vurdering af belastningsgrader i henhold til lovgivningen 

Katrine Svendsen, Dyreforsøgstilsynet 

09.40-10.00  Udvalgets undersøgelse om ”Forsøgsdyr i højeste belastnings-kategori” 

Axel Kornerup Hansen, formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

10:00-11:00 

 
 

Belastende forsøgsdyrsmodeller 

• Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: An invaluable model for multiple 
sclerosis and type 3 inflammation (online) 

Vasileios Bekiaris (DTU) 

 

• Infektionsforsøg i fisk  
Kurt Buchmann (KU) 
 

• Livets svære start for præmature nyfødte 
Thomas Thymann (KU) 
 

11.00-11.15 
 

Pause 

11.15-11.20 

 

Workshop – Introduktion til gruppearbejdet 

• Emne: mulighederne for at mindske belastningsgraden 

11.20-12.20 Workshop – diskussion i grupper 

12.20-12.45 Workshop – opsamling i plenum 

mailto:ufa-aarsmoede@fvst.dk


 

12.45-13.45 Frokost og Markedsplads 

Det Nationale Udvalg inspicerer de medbragte 3R-tiltag med henblik på at udpege bedste med-

bragte initiativ. Vinderen præmieres med 5.000 kr.  

 

13.45-14.15 

 

 Nothing to do when not being tested: Boredom in laboratory rodents 

 Lars Lewejohan, Freie Universität Berlin (online og på engelsk) 

 

14.15-15.15 

 

Succeshistorier, udfordringer og nye initiativer 

• Observer Effects & the Uncertainty of Mouse Glucose Phenotyping 
Thomas Svava Nielsen, KU 

• Refinement af per oral dosering af marsvin inklusiv tilvænning til  
håndtering og fiksering 
Christian Nyberg og Gitte Lund, Leo Pharma 

• Automatiseret monitorering i dyremodeller til studier  
af vacciner mod virusinfektioner 
Gabriel Petersen, SSI 
 

15.15-15.30 

 

Afsluttende bemærkninger 
Axel Kornerup Hansen, formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer 

 

Om markedspladsen: 

Alle deltagere på årsmødet opfordres til at fremvise gode forsøgsdyrsinitiativer fra egen facilitet. Det 

kan være stort og småt, som har forbedret dyrevelfærden, forfinet en metode, ført til at færre dyr 

bruges osv. 

Det medbragte til markedspladsen stilles op om morgenen fra kl. 8.45-9.15. Under frokosten i tids-

rummet kl. 12.45-13.45 står man ved sin udstilling og præsenterer den for interesserede. Der er na-

turligvis stadig mulighed for frokost under markedspladsen. 

Det Nationale Udvalg inspicerer de medbragte 3R-tiltag med henblik på at udpege bedste medbragte 

initiativ. Vinderen præmieres med 5.000 kr. 


