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Ändamål  
Fonden har till ändamål att dela ut medel för veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser 
etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning. Forskningen kan omfatta 
relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning. Medel delas i första hand ut till 
uppstartsprojekt. Forskningsbidrag lämnas i form av stipendier.  
 
Stipendium kan också ges för att besöka i första hand utländska forskningsinstitutioner liksom att 
besöka internationella kongresser, symposier och liknande forskarmöten som bedöms särskilt 
värdefulla för sökandens forskning. 
 
 
Vem kan söka? 
Legitimerade veterinärer och studerande som vid medlens användande har högst ett år kvar till sin 

veterinärexamen kan söka stipendium. Stipendium är i första hand avsett för doktorand, disputerad 

forskare med anknytning till universitetsinstitution, kliniskt verksam veterinär eller veterinär som på 

annat sätt har anknytning till lantbrukets djurhållning. Sökande som inte själv är disputerad skall som 

stöd för det vetenskapliga arbetet ha en handledare som är disputerad veterinär. 

 

Hur mycket kan jag ansöka om? 

Fonden har 150 000 kr i utdelningsbara medel. Stipendium kan delas ut till en eller flera sökanden.  

 

Hur ansöker jag? 

Ansökan skall innehålla: 

 sökandes namn och kontaktuppgifter, 

 ev. handledare, 

 projekttitel, 

 projektbeskrivning där syfte, material och metoder, studieupplägg och genomförande tydligt 

framgår (max 7000 tecken), 

 hur 3R-principerna (ersätta, minska, förfina) övervägts i projektet, där så är tillämpligt,   

 tidsplan, 

 detaljerad kostnadsplan, inklusive uppgift om medel söks från annan anslagsgivare,  

 CV. 

 Icke-disputerade veterinärer behöver även bifoga ett utlåtande från handledare om 

angelägenheten av projektet och den sökandes lämplighet för uppgiften.  

 För icke-disputerad veterinär, som inte är doktorand, behöver handledarutlåtandet även 

signeras av prefekt eller ansvarig chef. 
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Etiskt tillstånd 

Forskning inom område kan kräva etiskt tillstånd avseende djur (regional djurförsöksetisk nämnd), 

och ibland även människor (Etikprövningsmyndigheten). Ange i ansökan om ni avser att ansöka om 

etiskt tillstånd eller om etiskt tillstånd redan finns.  

 

 

Var skickar jag ansökan? 

Ansökan skickas in till Sveriges Veterinärförbund och ställs till ”Forskningsfonden för etik och 

djurskydd i lantbrukets djurhållning (Ekesbofonden)”, antingen via post: Sveriges Veterinärförbund 

Box 12709, 112 94 Stockholm eller e-post: kansli@svf.se  

 

 

När ska ansökan vara inne? 

Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 20 december 2022.  

 

 

Besked om utdelning 

Besked om utdelning lämnas senast den 15 april 2023.  

 

 

Utdelning 

Utbetalning av beviljade medel sker med 85 % före aktivitetens genomförande och resterande 15 % 

efter det att slutrapport jämte redovisning av medelsanvändningen skickats in. Slutrapport ska ske 

inom sex månader efter projektets avslutande. Eventuellt etiskt tillstånd ska finnas innan medel kan 

utdelas.  

 

 


