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Du inviteres hermed til 

CeLATs 1. årlige mini symposium 2019 

 

Træning af Forsøgsdyr:  

Vejen til bedre dyrevelfærd og bedre forskning i 

dyre-eksperimentelt arbejde 
 

Center for Laboratory Animal Training (CeLAT) er et center grundlagt 2018 af 

dyrepassere og dyrlæger, som brænder for at øge velfærden for forsøgsdyr ved at 

forbedre metoderne til positive håndtering og træning af dyrene. At forsknings-

resultaterne også bliver bedre er en velkommen bonus. 

 

I år holder vi vores første mini-symposium, som vi håber, I vil tage godt imod. Vi har 

også inviteret Karen Frost fra Hund og Træning til at fortælle om, hvordan man 

træner hunde til at samarbejde med dyrlægen. Og så vil nogle af CeLATs 

medlemmer præsentere de fremskridt, de har gjort i det forløbne år. 

 

Seminaret afholdes torsdag d. 3. oktober kl. 12:30 - 16:30 i Fest-auditoriet  

(A1-01.01) på Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. 

 

Alle interesserede er velkomne og deltagelse er gratis. Du skal dog tilmelde dig på 

www.celat.dk for at sikre dig en plads – vi har nemlig et begrænset antal pladser. Og 

du skal huske at melde afbud, hvis du bliver forhindret.  

 

Vi håber at rigtig mange vil finde vej til symposiet og hjælpe os med at gøre dette til 

en spændende dag. 

 

På vegne af CeLAT 

Dorte Bratbo 

brat@sund.ku.dk 
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Programmet  

 

 

12:30 – 12:40     Velkomst og præsentation af CeLAT V/ Dorte Bratbo 

12:40 – 13:40    Træning af dyr til samarbejdsprocedurer i dyrlægeklinikken v/ 

Karen Frost (Hund og Træning) 

13:40 – 14:00  Effekten af dyretræning og positiv håndtering på dyrevelfærd 

og forsøgsresultater v/ Dorte Bratbo (Institut for Veterinær- 

og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet) 

14:00 – 14:20   Pause  

14:20 – 14:35   Cognitiv berigelse af grise v/ Sofie Nielsen (Lundbeck A/S) 

14:35 – 14:50    Tunnelhåndtering og cupping af mus ved vejning, burskift og 

injektioner v/ Marie Petersen og Peter Lund Gade (Novo 

Nordisk) 

14:50 – 15:05  Klovbeskæring og kassetræning med gris v/Karoline Jakobsen 

(Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet) 

15:05 – 15:30 Oral dosering af gris og Træning af kaniner v/Martin Carlsen 

(Novo Nordisk) 

15:30 – 16:30 Poster session og afsluttende diskussion 


