Fonder och stiftelser för bidrag till forskning kring sällskapsdjur
AniCura Forskningsfond
Forskningsfondens ändamål är att främja klinisk forskning om hundar och katter inom
veterinärmedicin. Genom ett omfattande forskningsarbete bidrar satsningen till att
utveckla veterinärvården och förbättra sällskapsdjurens liv. Ansökningar om bidrag för
forskning kan beviljas för yrkesverksam personal inom AniCura
https://www.anicuragroup.com/sv/hallbarhet/forskning/
Formas
Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för tillämpade och
behovsmotiverade forskningsprojekt för att öka djurskydd och djurvälfärd för djur som,
permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan.
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2021-02-09-tillampadforskning-for-okat-djurskydd-och-okad-djurvalfard.html
Forska utan djurförsök
Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska
djurförsök, särskilt plågsamma djurförsök.
https://forskautandjurforsok.se/forskarrummet/sok-anslag/
Jan Skogsborgs stiftelse
Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundars
sjukdomar och deras behandling. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas
taxars sjukdomar.
Medel kan även beviljas för studieresor för att göra det möjligt för kliniskt verksamma
veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning.
www.vetmedforsk.se
Kerstin Orstadius Minnesfond
Minnesfonden bidrar med medel till vetenskaplig forskning. Stipendiet kan sökas av
medlem tillhörande någon av de nordiske Ländernas veterinärsammanslutningar
Adress:
Stiftelsen Svensk Djursjukvård, Box 220 97, 250 23 Helsingborg
Mats F och Catharina Linde Forsbergs Stiftelse
Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning, huvudsakligen avseende hund- och
tamkattsreproduktion men också etologi och sjukdomar relaterade till fortplantning
hos hundar och tamkatter.
https://lindeforsbergsstiftelse.se

Petra Lundbergs stiftelse
Petra Lundbergs stiftelse lämnar stipendiemedel till forskare, universitet eller högskola
för forskning inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller motsvarande.
https://www.petralundbergsstiftelse.se/forskning/
Professor Gerhard Forssells Stipendiestiftelse
Fondens avkastning skall i första hand användas till understödjande av vetenskaplig
forskning, rörande stödjevävnaden hos djur och behandling av stödjevävnadernas
sjukdomar och förebyggande av sådana. I andra hand skall avkastningen användas till
understödjande av speciell forskning inom djurkirurgin och i tredje hand till annan
forskning rörande djurens sjukdomar.
Adress:
Professor Gerhard Forssells Stipendiestiftelse
c/o Pri Stiftelsetjänst
Box 7504
103 92 Stockholm
Stiftelsen Djursjukhus i Storstockholm
Stiftelsen finansierar tvååriga projekt i samverkan med, SLU och AniCura Albano eller
AniCura Bagarmossens djursjukhus
https://stiftelsendjursjukvard.se
Stiftelsen Svensk Djursjukvård
Stiftelsen svensk Djursjukvård har sitt säte i Skåne och har en historisk koppling till
Regiondjursjukhuset i Helsingborg och djursjukhuset i Malmö. Stiftelsens syfte är att
understödja veterinärmedicinsk forskning, utveckling och utbildning inom de båda
djursjukhusen samt att förvalta stiftelsens tillgångar till gagn för framtida forskning.
http://www.stiftelsensvenskdjursjukvard.se
Svelands stiftelse – för djurens hälsa och livskvalitet
Stiftelsen ska med sin verksamhet främja utvecklandet av sådana rön och metoder som
kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning. Detta sker genom direkta
anslag till enskilda utvecklings-, utbildnings och forskningsprojekt samt till
organisationer och andra juridiska personer med verksamhet förenlig med stiftelsens
övergripande ändamål.
http://svelandstiftelse.se
Sällskapsdjurens Forskningsfond vid SLU
Sällskapsdjurens forskningsfond är en insamlingsstiftelse vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU). Stiftelsens ändamål är att insamla medel till stöd för
forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar
som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet.
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/vh/sallskapsdjurensforskningsfond/sff-broschyr-2020.pdf

Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja veterinärmedicinsk forskning och undervisning inom
djurslaget hund, för att öka kunskapen samt möjligheten att verka för friska och sunda
hundar.
http://www.forsbergsstiftelse.se
Torvald och Britta Gahlins stiftelse
Stiftelsen delar ut pengar för att stödja vetenskaplig forskning som kan bidra till att
förfina, minska och ersätta djurförsök.
Adress:
SEB
Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg
Ulla Yards stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att lämna stipendier, bidrag m.m. till veterinärmedicinsk
forskning inklusive resekostnader för studieändamål, jämte förkovran för större och
mindre djurs liv förebyggande av sjukdomar och dylik verksamhet
Adress:
Stiftelsen Svensk Djursjukvård, Box 220 97, 250 23 Helsingborg
Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet (VR) är en svensk statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen
att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga området.
https://www.vr.se
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