
    

 

  

    

   
       

  

            
    

   

 

          

           

Jt. 
SLU Sveriges lantbruksuniversitet 

Swedish University of Agricultural Sciences 

SLU Lövsta lantbruksforskning, 
Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap, Uppsala 

Utvärdering av genomfört projekt, SLU Lövsta lantbruksforskning 

Vi tar tacksamt emot era synpunkter efter utfört försök på Lövsta! 

Djurslag och stall 

Start och slutdatum 

Ansvarig forskare 

Titel på försöket 
enligt avtalet 

De personuppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din 
utvärdering. Kryssa i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s 
webb via sidan www.slu.se/personuppgifter 

Jag är införstådd med att mina uppgifter lagras och behandlas i samband med denna utvärdering. 

Hur har kontakten med Lövsta fungerat, till exempel förfrågan, planering och start av försök, resultatutlämning 
och kommunikation? 
Betygsätt genom att ange en siffra i rutan på skalan 1 2 3 4 5 6 där 1 = dåligt och 6 = mycket bra. 

Kommentar 
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Hur har stallar, inredning och teknisk utrustning fungerat/motsvarat dina behov? 
Betygsätt genom att ange en siffra i rutan på skalan 1 2 3 4 5 6 där 1 = dåligt och 6 = mycket bra. 

Kommentar 

Hur har djuren, inklusive Lövstas hantering av dem fungerat/motsvarat dina behov och önskemål? 
Betygsätt genom att ange en siffra i rutan på skalan 1 2 3 4 5 6 där 1 = dåligt och 6 = mycket bra. 

Kommentar 

Hur har genomförandet av försöket, inklusive kontakter med stallpersonal, fungerat? 
Betygsätt genom att ange en siffra i rutan på skalan 1 2 3 4 5 6 där 1 = dåligt och 6 = mycket bra. 

Kommentar 
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Lämna gärna ytterligare synpunkter, kommentarer och önskemål nedan. 

Vi på Lövsta tackar för din utvärdering! Vänligen maila den till mailadress forskning-lovsta@slu.se 

Ytterligare kommentarer 

Välkommen åter med nya projekt! 

Rapportering av försöksdjursstatistik till Jordbruksverket 
En gång per år rapporteras försöksdjursstatistik till Jordbruksverket, var vänlig och fyll i hur många djur som 
ingått i försöket under respektive rubrik. 

Totalt antal djur 

Hur många av dessa djur har blivit stuckna eller utsatts för annat som anses som måttlig svårighetsgrad, till 
exempel nålstick/rektalisering och därutöver? 

Hur många av djuren har avlivats efter försökets slut? 

Av de avlivade, hur många har använts efter döden för uttag av vävnad eller motsvarande? 
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