
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 
har en målsætning om at udføre 
excellent forskning, som er til gavn for 
samfundet. Vi forsøger at begrænse 
vores brug af forsøgsdyr til et mini-
mum, men indtil egnede alternativer 
eksisterer for alle områder, forbliver 
dyr en uvurderlig ressource til at 
fremme videnskaben, hvilket er vigtigt 
for både dyre- og menneskeliv – og 
velfærd.

På DTU følger vi national og europæ-
isk lovgivning omkring udnyttelse af 
dyr til videnskabelige formål, og vi 
gør vores bedste for at sikre, at vores 
samarbejdspartnere lever op til de 
samme standarder. Alle dyreeksperi-
menter, som kan påføre smerte, stress 
eller lignende, samt alle dyrefaciliteter 
på DTU, er underlagt godkendelse og 
inspektion ved Dyreforsøgstilsynet.

De individuelle institutter er ansvar-
lige for at sikre, at alle studerende og 
ansatte, som arbejder med forsøgs-
dyr, har den fornødne uddannelse og 
forstår deres etiske forpligtelser. Des-
uden er det de individuelle institutters 
ansvar at sikre, at deres retningslinjer 
er i overensstemmelse med national 
og europæisk lovgivning.

I anerkendelse af de etiske spørgsmål, 
som dyreforsøg rejser, har DTU formu-
leret denne dyrevelfærdspolitik, som 
gælder universitetet som helhed.

Som en del af vores engagement i at 
sikre dyrevelfærd vil DTU kun udføre 
dyreforsøg når:

 Der ikke er nogen sammenlignelige 
alternativer uden brug af dyr

 Den videnskabelige værdi af forsøget 
retfærdiggør brugen af levende dyr

Desuden har DTU forpligtet sig til 3R 
principperne (replacement, reduction 
and refinement) ved:

 Altid at undersøge om erstatnings-
metoder er tilgængelige og brugbare

 At tilrettelægge forsøg, som følger 
retningslinjer for forsøgsdesign og 
statistisk analyse

 Kritisk at evaluere nytteværdien af 
specifikke dyremodeller, hvor disse 
potentielt kompromitterer dyre-
velfærd, og søge alternativer, hvor 
dette er muligt

 Aktivt at engagere sig i udveks-
lingen af viden omkring nye prak-
sisser for opstaldning, håndtering 
og transport af dyr, for at forbedre 
dyrevelfærd

 At sikre at uddannelse af personale 
er en vedvarende proces, hvor kom-
petencer bliver opdateret i overens-
stemmelse med nye initiativer for at 
forbedre dyrevelfærd

 Konstant og omhyggeligt opsyn med 
dyrenes helbred

 Maksimering af ethvert dyrs udnyt-
telse, ved at dele dyrevæv hvor end 
dette er muligt, og hvor dette ikke 
kompromitterer dyrevelfærden   

 Berigelse af dyrenes miljø, hvor end 
dette er muligt
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