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Forord

EU-Kommissionen har vedtaget nye krav til hvilke 
oplysninger, der skal fremgå af en ansøgning om 
tilladelse til at udføre dyreforsøg. Dyreforsøgstilsynet 
har derfor foretaget en opgradering af AIRD. 

Denne pjece beskriver de nye og ændrede funktioner 
i ansøgningsprocessen. Desuden forklarer pjecen nogle 
af de ting, brugerne oplever som mest vanskelige 
ved AIRD-systemet og derfor oftest henvender sig 
til Dyreforsøgstilsynet om. 

AIRD står for Ansøgning, Indberetning  
og Rapportering af Dyreforsøg.



Introduktion til den opgraderede version af AIRD   4

Profiloplysninger
Det er vigtigt, at dine profiloplysninger altid er opdaterede. Du opdaterer oplysningerne under punktet 

Rediger profil i menuen i venstre side, når du logger ind i AIRD. 

Vær særligt opmærksom på, at dine informationer om kursus i forsøgsdyrskundskab er blevet fjernet 

pga. nye kursus angivelser. Du skal derfor anføre dit kursusniveau på ny. 

Kursusniveau skal 
nu angives som 
EU funktion ABD,
FELASA kategori C 
eller EU funktion AD.

Projektnavn
EU-borgere skal fremover kunne søge dyreforsøgstilladelser frem i EU- Kommissionens database. 

Det er derfor vigtigt, at projektnavnet tydeligt fortæller, hvad projektet handler om – også for lægfolk. 

Projektnavnet må ikke indeholde dyreart, og der må ikke anvendes forkortelser. 

Valg af sprog 
Du skal anføre, om du udfylder lægmandsbeskrivelsen (trin 1-9) på dansk, norsk eller svensk. 

Husk, at lægmandsbeskrivelsen skal kunne forstås af personer, som ikke har en basal viden om 

dyreforsøg. 

Den tekniske del (trin 10-19) må også udfyldes på engelsk. Du skal ikke anføre på hvilket sprog, 

du udfylder den tekniske del. 
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Nøgletermer
Sammen med et sigende projektnavn er nøgletermer afgørende for, at både lægfolk og forskere 

kan søge dyreforsøgstilladelser frem i EU-Kommissionens database. 

Du må skrive nøgle termerne på dansk, norsk, svensk og/eller engelsk.

Nøgletermerne må ikke indeholde informationer om dyreart og EU-formålskategori. 

Tekstbegrænsninger
Der er begrænsning på hvor mange karakterer, dvs. antal bogstaver, tegn, mellemrum og linjeskift, 

du kan skrive i tekstfelterne i C-skemaet. 

Under de enkelte felter 
kan du se hvor mange 
karakterer, du har til 
rådighed, og hvor mange 
karakterer, du har brugt. 

Du skal indtaste 
mindst ét og højst fem 
nøgletermer på den 
første side, du kommer 
ind på, når du opret-
ter en ny ansøgning. 
Dyreforsøgs tilsynet an-
befaler, at du indtaster 
mindst tre nøgletermer.

Du kan føre musen 
henover spørgsmåls-
tegnet på siden for 
at se eksempler på 
nøgletermer. 
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Informationer om genmodificerede og klonede dyr 
Du skal være opmærksom på, at du ikke længere skal udfylde D-, E- F- og/eller G-skemaer for 

gen modificerede og klonede dyr. 

Hvis du ønsker at genmodificere/klone dyr eller anvende genmodificerede/klonede dyr, skal du på de 

trin i C-skemaet, hvor der er en grøn informations boks, beskrive de (eventuelt belastende) fænotypiske 

ændringer og de særlige foranstaltninger, du planlægger at foretage som følge heraf. 

Desuden skal du medregne en eventuel belastning forårsaget af den fænotypiske ændring, når du 

angiver belastningsgraden på trin 6.

Valg af EU-formålskategori 
Du kan kun vælge én formålskategori pr. ansøgning. 

For at vælge en formålskategori skal du klikke på Browse, hvorefter en drop down-menu dukker op. 

Nogle formålskategorier kræver, at du præciserer formålet via underkategorier, som automatisk bliver 

aktive, hvis du har valgt en af disse formålskategorier. Når der ikke er mulighed for at vælge noget på 

flere niveauer, skal du klikke på Gem.

Du kan klikke på spørgs-
målstegnet på siden for 
at se en oversigt over  
de forskellige EU-
formåls kategorier. 

Næste niveau er åbnet 
op, når pilen i højre side 
har ændret farve fra grå 
til sort.

Hvis du ønsker at ændre formålskategorien i en allerede udstedt tilladelse, skal du oprette og indsende 

en ny ansøgning. Det skyldes, at kriteriet for væsentlig gavn kan have ændret sig og derfor skal vurderes 

af Rådet for Dyreforsøg.
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EU-formålskategorien 
Forskriftsmæssig anvendelse og rutine produktion
Du skal vælge EU-formålskategorien Forskriftsmæssig anvendelse og rutine produktion, hvis dine 

forsøg gennemføres for at opfylde lovgivningskrav vedrørende produktion, markedsføring og salg af 

produkter eller stoffer, herunder sikkerheds- og risikovurdering for foder og fødevarer.

Vær opmærksom på, at EU-formålskategorien Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion ikke 

omfatter test af virkningen af lægemidler i forbindelse med udvikling af nye lægemidler. 

Dette hører til under kategorien Translationel eller anvendt forskning.

Ved nogle af de formåls-
kategorier, du kan vælge 
under Forskriftsmæssig 
anvendelse og rutine-
produktion, dukker der 
en orange advarselsboks 
op. 

 

Hvis du har valgt en dyreart, som ikke umiddelbart er forenelig med formålskategorien Forskrifts mæssig 

anvendelse og rutineproduktion, vil der dukke en orange advarselsboks frem på trin 6. 

Du kan godt fortsætte med den valgte kombination af formålskategori og dyreart, men du skal i så fald 

retfærdiggøre valget af dyrearten i felterne Formål (trin 1), Valg af dyreart (trin 6) og Nødvendig heden af 

brug af dyr til forsøg (Replacement) (trin 7). 

Har du valgt formålskategorien Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion, skal du på trin 17 

huske at præcisere myndighedskravet, herunder hvilken lovgivning, kravet hører til, og om der er tale 

om lovgivning, der opfylder EU-krav, lovgivning, der kun opfylder nationale krav i EU, eller lovgivning,  

der opfylder tredjelandskrav. 
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Procedurer, belastninger og varighed
På trin 4 skal du give en overordnet beskrivelse af hele forsøget uden at bruge faglig terminologi. 

Du skal med tal- eller bogstavopstilling og i kronologisk rækkefølge angive samtlige procedurer – f.eks. 

indgreb, særlige opstaldninger og diætændringer – som dyrene skal gennemgå, samt varigheden heraf.

 

Du kan klikke på spørgs-
målstegnene på siderne 
for at se eksempler på 
udfyldelse af trin 4 og 5. 

På trin 5 skal du med udgangspunkt i din opstilling på trin 4 angive den specifikke belastning for hver 

enkelt procedure. Desuden skal du for hver procedure angive belastningens varighed.  
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Dyrearter, oprindelse, antal og belastningsgrader
Du skal udfylde tre sider på trin 6. Hvis du ansøger om at anvende flere dyrearter, skal alle tre sider 

udfyldes for hver enkelt dyreart. 

Du skal være opmærksom på, at du først kan udfylde trin 11-16, når du har tilføjet en dyreart. 

Disse trin er dyreartsspecifikke, og de åbnes derfor først, når du har udfyldt alle tre sider på trin 6.

Du vælger dyreart ved 
at klikke på Tilføj. 

Side 1
Du skal redegøre for, hvorfor du har valgt den pågældende dyreart, samt redegøre for dyrenes 

livsstadie(r). Du skal desuden angive dyrenes oprindelse. 

Når du har udfyldt side 1, 
skal du klikke på Næste 
for at komme videre.
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Side 2
Her skal du indtaste:

• Det samlede antal dyr, der skal bruges i forsøget. 

• Antal dyr, du forventer vil opleve henholdsvis let, moderat og betydelig belastning.

• Antal dyr, der skal indgå i terminale (akutte) forsøg.

Du kan ikke indtaste flere dyr sammenlagt under terminale, let belastende, moderat belastende  

og betydeligt belastende, end du ansøger om at bruge i alt. Det er ikke muligt at komme videre i  

ansøgningsprocessen, før tallene stemmer overens. 

Dyr, som udelukkende lægges i anæstesi og aflives i anæstesien uden at opleve forudgående injektioner, 

diætforandringer, døgnrytmeændringer eller andre tilladelseskrævende indgreb, skal registreres som 

terminale. 

Når du indtaster antallet af dyr under de forskellige belastningsgrader, er det vigtigt, at du forholder dig 

til eventuelle genbrugte dyr. Belastningen fra et tidligere projekt skal således tages i betragtning, når du 

vurderer dyrenes belastningsgrad i din ansøgning.

Eksempel: Hvis et genbrugt dyr har oplevet let belastning i et tidligere projekt, og det også forventes at 

ville opleve en let belastning i det kommende projekt, skal du vurdere, om den akkumulerede belastning 

også kan betegnes som let. 

Du skal i prosaform redegøre for den belastningsgrad, de genbrugte dyr tidligere har været udsat for.

 

Når du har udfyldt side 2, 
skal du klikke på Næste 
for at komme videre. 
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Side 3
Du skal indtaste antallet af dyr, der skal henholdsvis genanvendes, sættes tilbage i et habitat/ 

produktionssystem og genhuses. 

I tabellen herunder er de forskellige valgmuligheder for dyrenes fremtidige skæbne beskrevet.

Hvad skal der ske med dyrene 

efter forsøgs afslutning? Hvad indebærer det?

Dyrene skal genanvendes Dyrene skal tilbage i opstaldningsfaciliteten, så de kan anvendes til forsøg igen.  
Der er kun tale om genanvendelse, hvis et andet dyr, der ikke tidligere har været  
anvendt i et forsøg, i stedet kunne have været anvendt.

Dyrenes skal sættes tilbage i et habitat Dyrene skal ikke anvendes som forsøgsdyr igen. Der kan f.eks. være tale om et natur-
bevarelsesstudie, hvor dyr bliver indfanget i deres normale habitat, mærkes, så de kan 
spores, og derefter straks lukkes ud i habitatet igen. 

Dyrenes skal sættes tilbage i et 
produktionssystem

Dyrene skal ikke anvendes som forsøgsdyr igen. Der kan f.eks. være tale om en er-
næringsundersøgelse hos kvæg, hvor forsøgsdyrene kommer fra en privat kvæg-
besætning. Køerne fodres med en bestemt diæt og får taget blodprøver. Når projektet 
er afsluttet, indgår køerne igen på normal vis i besætningen og betragtes derfor som 
værende vendt tilbage til deres normale produktionssystem.

Dyrene skal genhuses Dyrene skal ikke anvendes som forsøgsdyr igen. De flyttes fra en auto ri seret opdrætter, 
leverandør eller brugervirksomhed til f.eks. et privat hjem, en privatejet stald, et akvarie 
eller lignende.
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Du skal også begrunde planerne for, hvad der skal ske med samtlige dyr efter forsøgsafslutning. 

Hvis du har planlagt at genanvende dyr, returnere dem til et habitat/produktionssystem eller genhuse 

dem, skal du begrunde, hvorfor den planlagte skæbne er den bedste for dyrene. 

Aflives nogle eller alle dyr efter endt forsøg, skal du redegøre for, hvorfor dyrene ikke kan overleve.  

Hvis dyrene skal aflives f.eks. for at høste væv og organer til histologiske undersøgelser, skal du kort 

beskrive undersøgelserne og nødvendigheden heraf. 

Når du har udfyldt side 3, skal du klikke på Gem, hvorefter systemet fører dig tilbage til forsiden 

på trin 6.

Nu kan du enten tilføje endnu en dyreart ved at klikke på Tilføj eller gå videre til trin 7 ved at klikke  

på Næste. 

Hvis du vil foretage ændringer på en eller flere af siderne under trin 6, er det nødvendigt, at du går  

igennem alle tre sider, inden du gemmer ændringerne på side 3. Hvis du går direkte videre fra side 1  

til trin 7 eller et andet trin via den røde talrække 1-19 øverst og nederst i skærmbilledet, gemmer  

systemet ikke dine rettelser.
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Genbrug kontra genanvendelse af dyr
Det er vigtigt at skelne mellem genbrug og genanvendelse.

Genbrug: Genbrug af dyr vedrører dyrenes fortid. Du skal således svare ja til genbrug af dyr,  

hvis du planlægger at anvende dyr, der tidligere har været anvendt i et andet forsøg.  

Genanvendelse: Genanvendelse af dyr vedrører dyrenes fremtid – altså dyrenes skæbne, efter dine 

forsøg er afsluttede. Du skal således anføre antallet af dyr, der skal genanvendes, hvis du planlægger at 

sætte nogle af eller alle dyrene tilbage i opstaldningsfaciliteten, så de kan bruges som forsøgsdyr igen. 

Eksempel på, hvordan tre forskellige ansøgninger skal udfyldes, når dyrene skal henholdsvis genbruges 

og genanvendes:

Ansøgning A Ansøgning B Ansøgning C

Genbrug Dyrene i denne ansøgning  
har ikke været brugt til forsøg  
tidligere. Der er altså tale om 
naive dyr, og der skal derfor 
svares nej til genbrug. 

Dyrene i denne ansøgning  
stammer fra forsøg relateret til 
ansøgning A. Derfor skal der 
svares ja til genbrug.

Dyrene i denne ansøgning 
stammer fra forsøg relateret til 
ansøgning A og B. Derfor skal  
der svares ja til genbrug.

Genanvendelse Dyrene skal overleve og bruges 
til forsøg i ansøgning B og C. 
Antallet af dyr, der skal gen-
anvendes til ansøgning B og C, 
skal angives i feltet ”Anslået antal, 
der skal genanvendes”.

Dyrene skal overleve og bruges 
til forsøg i ansøgning C. Antallet 
af dyr, der skal genanvendes til 
ansøgning C, skal angives i feltet 
”Anslået antal, der skal gen-
anvendes”.

Dyrene skal ikke overleve, så 
feltet ”Anslået antal, der skal  
genanvendes” skal ikke udfyldes.

Offentliggørelse og muligheder for hemmeligholdelse
Dyreforsøgstilsynet offentliggør hele tilladelsen (C-skemaet) på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.  

Det er kun lægmandsbeskrivelsen, som offentliggøres i EU-kommissionens database.  

På trin 17 kan du anmode om hemmeligholdelse af din tilladelse. Ved hemmeligholdelse offentliggøres 

kun lægmandsbeskrivelsen og en forsøgsredegørelse, du har tilpasset offentliggørelse. Man kan ikke  

anmode om hemmeligholdelse af hele ansøgningen.  

Begrundelse for hemmeligholdelse vurderes af Rådet for Dyreforsøg.

Af hensyn til anonymitet er det vigtigt, at du ikke anfører personnavne, virksomhedsnavne eller  

navngivne steder/faciliteter i C-skemaet. 

EU-Kommissionens database over dyreforsøgstilladelser er offentligt tilgængelig.  

Databasen indeholder en avanceret søgefunktion, så man kan søge specifikt på alle 

felter i lægmandsbeskrivelsen kombineret med fritekstsøgninger. 

Huller i nummereringen af felter i PDF-udskriften 
Hvis du har svaret nej til spørgsmål vedrørende myndighedskrav, hemmeligholdelse eller 

genmodificerede/ klonede dyr, vises disse felter ikke i PDF-udskriften af ansøgningen. 

Vær opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem nummereringen inde i AIRD,  

hvor trinnene har numrene 1-19, og i PDF-udskriften, hvor felterne har numrene 1-28.



Introduktion til den opgraderede version af AIRD   14

Revidering af ansøgninger
Hvis en sagsbehandler beder dig om at revidere din ansøgning, kan du kun revidere i de felter,  

som sagsbehandleren har indsat kommentarer til.

Hvis du sætter flueben i 
denne visningsmulighed, 
får du kun vist felter 
med sagsbehandlers 
kommentarer,  som du 
skal revidere. Du kan 
læse sagsbehandlerens 
kommentarer ud for 
felterne.

 

 

Når du klikker på Rediger 
skema, åbner C-skemaet 
automatisk på det første 
trin med et felt, som skal 
revideres. 

Du kan benytte tal-
rækken øverst og 
nederst i skærmbilledet, 
hvis du ønsker at komme 
ind på de trin, der ikke er 
åbnet op for revidering. 

Ved hvert felt, du skal 
revidere, kan du læse 
sagsbehandlers kom-
mentar i boksen med 
grøn overskrift. Du kan 
hele tiden se din oprinde-
lige tekst i boksen med 
gul overskrift. 

Når du klikker på 
Næste, bringes du 
automatisk videre til det 
næste trin med et felt, 
som skal revideres. 

Du afslutter reviderin-
gen af C-skemaet ved at 
klikke på Gem og luk. 

Hvis du får brug for at rette i et låst felt, skal du henvende dig til Dyreforsøgstilsynet. 
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Du kan vælge, om du vil se tekstsammenligning med horisontal visning (over og under hinanden) eller 

vertikal visning (ved siden af hinanden) i PDF-udskriften. AIRD er i udgangspunktet sat op til kun at vise 

den reviderede tekst, og du skal derfor aktivt vælge at få vist tekstsammenligningen enten horisontalt 

eller vertikalt. 

Eksempel på 
vertikal visning af 
tekst ændringer.

Hvis du åbner PDF-udskriften direkte i browseren, vil tekstsammenligningen ikke blive vist, selv om du 

har valgt dette. Du skal derfor indstille PDF-generatoren til at åbne udskriften automatisk i Adobe Acrobat. 

Læs hvordan i afsnittet Automatisk PDF-åbning med standardprogram.
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Dyreforsøgstilladelsen 
Du kan læse og udskrive den udstedte tilladelse direkte fra tilladelsens oversigtsbillede. 

Det er vigtigt, at du udfylder Arbejdssted korrekt i dit A-skema, da det skal fremgå af din tilladelse.  

Du skal angive den fulde adresse, og du skal undgå forkortelser. Det er f.eks. ikke nok kun at skrive  

KU eller Biomed. Det er desuden vigtigt, at Arbejdssted udfyldes på den samme måde i alle dine  

ansøgninger. Det sikrer du ved at oprette din adresse i adressedatabasen.

Dyreforsøgstilsynet fremsender ikke tilladelsesbrevet pr. e-mail eller post til tilladel ses-

indehaveren og sender ikke en kopi af tilladelsesbrevet til forsøgsdyrsveterinæren.  

Dyreforsøgstilsynet sender i stedet en notifikationsmail til tilladelsesindehaver om, at 

ansøgningen er godkendt, og at tilladelsen kan læses og udskrives i AIRD. Tilladelses-

indehaver skal selv sende en kopi af tilladelsesbrevet til forsøgsdyrsveterinæren.
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Ansøgning om udvidelse
Der er forskel på, om du skal ansøge om udvidelse af en tilladelse, der er udstedt henholdsvis 

før 1. januar 2021 og efter 1. januar 2021.

Eksempel på ansøgning om udvidelse for tilladelser udstedt før 1. januar 2021:

• Klik på Søg om  
udvidelse ud for  
C-skemaet. 

• Angiv en sigende 
titel på udvidelses-
ansøgningen.

• Begrund ønsket om 
udvidelse og beskriv, 
hvad udvidelsen  
drejer sig om.

Eksempel på ansøgning om udvidelse af en tilladelse udstedt efter 1. januar 2021:

Klik på menu-linket 
Søg om udvidelse i højre
side af skærmen. 
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Vælg mellem tre typer udvidelse.

Hvis der er tale om
ansøgning om ændring
til C-skemaet, skal du
foretage ændringer på
de relevante trin. 

Angiv en sigende
titel på udvidelses-
ansøgningen.

Begrund ønsket om
udvidelse.

For tilladelser udstedt efter 1. januar 2021 er det kun muligt at indsende én udvidelsesansøgning ad  

gangen. Det vil sige, at der ikke kan oprettes en ny udvidelsesansøgning, før den forrige er færdig-

behandlet og udstedt. 

Dyreforsøgstilsynet udsteder ikke automatisk en forlængelse, blot fordi der ansøges om det.  

En forlængelse kræver en særlig begrundelse. Som udgangspunkt forlænges tilladelser ikke ud over 5 år.

Ændrede lægmandsbeskrivelser offentliggøres i EU-Kommissionens database.

En udvidelsesansøgning kan godt indeholde flere forskellige ændringer, f.eks. tilføjelse af en ny  

procedure, ansøgning om flere dyr eller ansøgning om anvendelse af genmodificerede dyr.

Det er ikke muligt at ændre formål (trin 1) eller væsentlig gavn (trin 2). Sådanne ændringer kræver  

en helt ny ansøgning. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du ændrer eller tilføjer noget på ét trin, vil du måske også skulle 

ændre eller tilføje noget på et andet trin. 

Hvis du tilføjer en dyreart (trin 6), kontrollerer systemet selv, at du også udfylder følgende dyrearts-

specifikke trin:

• Tidslinje (trin 11)

• Anæstesi (trin 12)

• Smertebehandling og anden lindrende behandling (trin 13)

• Tilsyn (trin 14)

• Endepunkter (trin 15)

• Aflivning (trin 16)

Systemet kontrollerer kun ændringer på trin 6. Foretager du ændringer på et andet trin, skal du selv 

vurdere, om det også er nødvendigt at revidere øvrige trin, for at der er sammenhæng i din udvidelses-

ansøgning. 
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Eksempel: Tilføjer du en ekstra procedure i forsøgsredegørelsen (trin 10), skal du som minimum også 

revidere følgende trin:

• Procedurer og deres varighed (trin 4) 

• Specifikke belastninger og deres varighed (trin 5)

• Tidslinje (trin 11) 

Hvis du søger om udvidelse, fordi du ønsker at anvende eller fremstille genmodificerede/klonede dyr,  

skal du på alle de trin, hvor der er en grøn informationsboks, redegøre for eventuelt belastende  

fænotyper og beskrive alle relevante kliniske sygdomstegn, som kan henføres til genændringen.

Retrospektive evalueringer
Hvis du har en dyreforsøgstilladelse, der er underlagt kravet om retrospektiv evaluering, skal du senest 

30 dage efter tilladelsens udløb indsende en række oplysninger til Dyreforsøgstilsynet, som Rådet for 

Dyreforsøg skal bruge til den retrospektive evaluering. 

Du vil få tilsendt en mail, når din tilladelse er ved at udløbe. Af mailen fremgår det, at oplysningerne skal 

indsendes i en formular, som findes på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Retrospektive evalueringer offentliggøres i EU-Kommissionens database.

GDPR 
Under menupunktet Rediger profil kan du se og printe de persondata, der er registreret om dig i AIRD, 

ved at klikke på GDPR-udskrift.
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Automatisk PDF-åbning med standardprogram
Når du har klikket på det dokument, som du vil åbne/udskrive, og bjælken vises, skal du klikke på den lille 

trekant ud for dokumentet. 

 

Klik på den lille trekant 
ud for dokumentet.

I dialogboksen, 
skal du klikke på 
Åbn med standard-
visningsprogram. 
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Spørgsmål og svar om udfordringer med AIRD-systemet
I tabellen herunder er der en liste med udfordringer, som brugere af AIRD kan opleve med systemet, 

samt deres årsag og løsning.

Udfordring Årsag Løsning

Jeg oplever fejl ved login i AIRD. Det skyldes problemer med cache  
(et digitalt lagersystem, der automatisk  
gemmer baggrundsdata, så hjemmesiden 
kan loade hurtigere).

Du skal slette cache og cookies i din browser 
og dernæst åbne browseren på ny.

Jeg klikker på ”Min side”, men 
der står, at jeg ikke har adgang.

Du er logget ind på Fødevarestyrelsens  
”Min side”, som er forbeholdt fødevare-
virksomheder, landmænd m.fl.  

Du skal gå ind i AIRD via linket 
www.dyreforsoegstilsynet.dk. 
Her skal du klikke på menuen 
”Ansøgning om dyreforsøg” og 
dernæst klikke på ”Ansøg online”. 

Da jeg klikkede på ”Gem”, 
mistede jeg alle mine data. 

Du har ikke mistet dine data, men systemet 
har af sikkerhedsmæssige årsager logget dig 
ud, mens du arbejdede. Data er gemt, men du 
kan først få dem vist, når du logger ind i AIRD 
igen. Når du logges af AIRD på denne måde, 
vil du opleve cache-problemer ved fornyet 
login.  

Du skal slette cache og cookies i din browser, 
hvorefter du skal genåbne browseren og 
logge ind i AIRD på ny. Så vil du igen kunne 
se dine data.

Dyrearterne i min ansøgning står 
med mærkelig kodeskrift, f.eks. 
”[M] Global.Mice_(Mus_musculus)”

Nogle brugere vil opleve, at dyrearterne står 
angivet med kodeskrift. Det er uklart, hvorfor 
det sker, men det har ingen betydning for 
ansøgningen.

Prøv at opdatere siden (klik på Ctrl og F5) 
nogle gange i træk. Du kan godt komme 
videre med din ansøgning, selv om dyre-
arterne står med kodeskrift.

Når jeg laver et linjeskift i tekst-
feltet, springer cursoren op i 
starten af tekstfeltet.

Problemet er knyttet til brug af browserne 
Microsoft Edge og Mozilla Firefox. 
Grundlæggende har det ikke noget 
med AIRD-systemet at gøre.

Du kan vælge at bruge en anden browser. 

Hvorfor er der delvist blanke 
sider i PDF-udskriften?

For at forhindre, at PDF-generatoren laver 
sideskift midt i et tekstfelt, flyttes hele feltet 
til næste side, hvis der ikke er plads til det 
på den foregående side. 

Hvis det opstår i forbindelse med vertikal 
tekstsammenligning, kan du prøve at vælge 
horisontal visning i stedet for.



Du er altid velkommen til at 
henvende dig til Dyreforsøgstilsynet 
på dyreforsoegstilsynet@fvst.dk,
hvis du har spørgsmål til AIRD-systemet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

www.mfvm.dk
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