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Diagnostiske undersøgelser af duer 7. marts 2007 
 
Bortfald af statstilskud medfører øget brugerbetaling ved 

indsendelse af materiale.  

 
Hidtil har Veterinærinstituttet ved DTU modtaget et statstilskud i 
forbindelse med diagnostiske undersøgelser af fugle. Det betød, at priser til 
brugere var af begrænset størrelse og fastsat i en bekendtgørelse. 
Undersøgelsen omfattede alle de analyser, laboratoriet fandt nødvendige.  
I 2006 besluttede regeringen, at priserne på diagnostiske undersøgelser for 
fugle skulle frigives, således at brugerbetaling dækker de faktiske 
omkostninger for undersøgelserne. 
 

Nye priser  

I dag er prisen 508 kr. for obduktion af fugle. Hvis ikke dødsårsagen 
umiddelbart kan fastslås ved obduktion, skal der udføres yderligere 
undersøgelser. Det kan derfor være økonomisk fordelagtigt at specificere, 
hvilke analyser der ønskes på indsendelsesblanketten eller få situationen 
vurderet af en dyrlæge inden materialet indsendes. Det er dog stadig 
muligt for alle at indsende fuglekadavere uden at en dyrlæge involveres. 
Den komplette prisliste for undersøgelser fremgår af www.dianova.dk.  
 
Tilbud 

Der kan aftales prisreduktioner i tilfælde, hvor der f.eks. ønskes analyse af 
mange prøver af samme type. Pristilbud kan rekvireres hos Dianova på tlf. 
72 34 69 70 eller e-mail dianova@dianova.dk. 
 
Indsendelse og svar 

Indsendelsesblanketter kan rekvireres fra Veterinærinstituttet (tlf. 72 34 
68 49) eller hjemmesiden www.vet.dtu.dk. Fuglene undersøges jf. 
rekvirentens ønsker eller efter laboratoriets vurdering, og svaret 
fremsendes til indsender hurtigst muligt.  
 


