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Vedr.: Alternativer til dyreforsøg i undervisningen 
 
I 2010 blev der anvendt > 6.000 forsøgsdyr til undervisning i Danmark, heraf bl.a. hun-
de, heste/æsler, kvæg, får/geder, svin samt kaniner og marsvin.  
 
Det er Dyrenes Beskyttelses mission at arbejde for en afvikling af brug af forsøgsdyr. 
Vi mener ikke, at der bør anvendes forsøgsdyr til undervisningsformål, da det er både 
unødvendigt og overflødigt.  
 
Der forefindes allerede en række alternative metoder som f.eks.: computersimulation, 
videooptagelser, modeller og attrapper, uskadelige selvforsøg (”ikke-invasive” meto-
der), celle- og vævskulturer, plantemateriale og brug af naturligt døde dyr.  
 
Med henblik på at sætte fokus på behovet for at introducere alternativer til dyreforsøg i 
undervisningen for derved at nedbringe antallet af anvendte forsøgsdyr arrangerer 
Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med DOSO et seminar ’Alternativer til dyreforsøg i 
undervisningen’ d. 24. april 2012 på Syddansk Universitet i forbindelse med markerin-
gen af den internationale Forsøgsdyrenes Dag.  
 
Seminaret er primært rettet mod studerende og undervisere på videregående uddan-
nelsesinstitutioner, og vi vil hermed gerne invitere Rektor til at deltage (jf. vedhæftede 
invitation). 
 
Et bachelorprojekt (2009) fra Københavns Universitet har afdækket, at der ikke anven-
des forsøgsdyr til undervisning på 8 ud af 14 medicinstudier på universiteter i Skandi-
navien, herunder på det velrenommerede ’Karolinska Institutet’ i Stockholm.  
Dette indikerer, dels at det på ingen måde er nødvendigt at anvende forsøgsdyr i un-
dervisningen, dels at man ikke behøver at gå på kompromis med den faglige kvalitet 
ved en sådan praksis – snarere tværtimod. 
 
Dyrenes Beskyttelse vil hermed gerne opfordre dig til - i samarbejde med de relevante 
institutter - at udfase brugen af forsøgsdyr til undervisningsformål. Dette kunne f.eks. 
ske ved oprettelse af erstatningskurser eller introduktion af alternative metoder m.v. (jf. 
vedhæftede støtteerklæring til dyreforsøgsnægtere).  
I den forbindelse skal det bemærkes, at foreningen endvidere har rettet henvendelse til 
uddannelsesminister Morten Østergaard med en appel om etablering af en økonomisk 
incitament-struktur til iværksættelse af sådanne frivillige tiltag fra universiteternes side. 
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Bilag: 
Invitation til seminar om alternativer til dyreforsøg i undervisning 
’Støtteerklæring: Dyreforsøgsnægtere’ 
 
 
 
 
 


