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sigtet med forskningen er at opnå en bæredygtig husdyrprodukti-
on med lavt medicinforbrug, høj dyrevelfærd, høj ernæringsmæs-
sig fødevarekvalitet, høj fødevaresikkerhed og lav belastning af 
det omgivende miljø med nærings- og affaldsstoffer. Forsknings-
aktiviteterne er basis for instituttets forskningsbaserede myndig-
hedsbetjening og rådgivning, den forskningsbaserede undervis-
ning og vores samarbejde med erhverv og industri.

Forskningstemaer omfatter blandt andet:
•	 Foder og biomasse
•	 Fordøjelse og mave-tarmmikrobiologi
•	 ernæring og fysiologi
•	 husdyrproduktion og miljø/klima
•	 Cellebiologi og forplantning
•	 Dyremodeller
•	 sygdomsmekanismer og -forebyggelse
•	 immunologi og sundhed
•	 Adfærd og velfærd
•	 Management og økonomi
•	 Biomarkører, automatisk registrering og produktionsstyring
•	 Bæredygtig husdyrproduktion

Husdyrvidenskab
Forskningen i institut for husdyrvidenskab har fokus på at udvikle sundheds-, 
reproduktions-, velfærds- og kvalitetsfremmende strategier for vores husdyr-
produktion, samtidig med at der sikres en høj effektivitet og lav belastning 
af det omgivende miljø.   

Det overordnede mål for institut for husdyrvidenskab er at gen-
nemføre grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret 
forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd. Medarbejder-
ne har kompetencer inden for disciplinerne cellebiologi, fysiologi 
(fordøjelses-, reproduktions-, vækst-, laktations-, stress-, organ- og 
produktionsfysiologi), anvendt analytisk kemi og biokemi, ernæ-
ring, mikrobiologi, forplantningsbiologi og -teknologi, embryologi, 
immunologi, klinisk-kemiske biomarkører og biomodellering, 
patobiologi, smertebiologi, etologi, veterinær epidemiologi, 
besætningsdiagnostik, produktionsstyring og sundhedsøkonomi. 
hertil kommer kompetencerne i forsøgsfaciliteterne vedr. forsøgs-
arbejdet. Der er stor fokus på interdisciplinær forskning.

Institut for

institut for husdyrvidenskab bidrager til DCA - nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug med forskningsbaseret viden om husdyr, 
miljø, bioenergi, økologisk jordbrug samt fødevarer.

Organisering
instituttet har cirka 200 medarbejdere, som er organiseret i føl-
gende sektioner:

•	 husdyrernæring og miljø
•	 Molekylær ernæring og cellebiologi
•	 integrativ fysiologi
•	 immunologi og mikrobiologi
•	 Adfærd og stressbiologi 
•	 epidemiologi og management
•	 Forplantningsbiologi

Dertil kommer en understøttende enhed for forskningsfaciliteter 
til forsøg med laboratoriedyr, svin, fjerkræ, pelsdyr og kvæg samt 
420 ha, hvor der bl.a. kan produceres forsøgsfoder.

Moderne faciliteter
instituttet råder over unikke forskningsfaciliteter, herunder avance-
rede laboratorier, operationsstuer, intensivstalde, infektionsstalde, 

og forsøgsslagteri. samt veldefinerede kvæg-, svine-, fjerkræ- og 
pelsdyrbesætninger og fleksible forsøgsfaciliteter til kvæg, svin, 
fjerkræ, pelsdyr og rotter og mus.

endvidere findes en økologisk husdyrplatform til forskning i ma-
nagement, teknik, ernæring, sundhed og adfærd. Den økologiske 
husdyrplatform er primært beregnet til fjerkræ, svin og heste, men 
kan også bruges til andre husdyrarter.   

en bæredygtig fremtid
instituttets forskning er både basal og anvendelsesorienteret 
og foregår ofte i tæt samarbejde med bl.a. husdyrerhvervet og 
industrien. institut for husdyrvidenskab har en vigtig opgave i at 
formidle forskningsresultater både til den internationale forsk-
ningsverden og det omgivende samfund og har stor fokus på 
teknologioverførsel. 

instituttets forskere deltager i undervisningen på universitetets 
bachelor- og kandidatuddannelser inden for instituttets kerneom-
råder. På ph.d.-niveau udbyder instituttet et spændende forsker-
uddannelsesprogram (Animal health, Welfare and nutrition) og 
tilstræber et attraktivt ph.d.-studiemiljø, hvor der er studerende fra 
både Danmark og udlandet. 
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