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I. UTDANNING AB PERSONELL I KATEGORI B-FORSØKSDYR-
TEKNIKERE.
II. UTSETTELSE AV UTDANNINGSKRAVETS IKRAFTTREDEN FOR
PERSONELLKATEGORI - B
III. DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET

Det vises til Landbruksdepartementets brev av 13.03. og 25.03.1997 med vedlegg, hvor
det redegjøres for de krav departementet har fastsatt til utdanning av de forskjellige
kategorier personell som arbeider med forsøksdyr. Departementet vil i det etterfølgende
gi en del utfyllende informasjon og avklare uklarheter som synes å være til stede.

I. Utdanning av personell i kategori B-forsoksdyrteknikere
Det prinsipale krav til utdanning av dette personalet er det ett årige dyrepleierstudiet
som arrangeres  ved Norges veterinærhøgskole. Denne utdanningen retter seg først og
fremrost mot personell som skal arbeide i forsøksdyravdelinger med tradisjonelle
forsøksdyr. Utdanningen er mindre velegnet for personale som skal arbeide med fisk,
viltlevende dyr og produksjonsdyr som forsøksdyr. Departementet påpeker også dette i
det vedlegg til brev av 13.03.97 som fastsetter utdanningskravene.

Landbruksdepartementet har derfor nedsatt en gruppe som skal vurdere
utdanningskravet til personell som skal arbeide med produksjonsdyr, fisk og viltlevende
dyr. Gruppa har fått som mandat å foreslå hvilken utdanning som kan legges til grunn,
og omfanget av den påbygning av forsøksdyrkunnskap, etikk og dyrevern som er
nødvendig for at utdanningen skal gi en tilsvarende kompetanse når det gjelder disse
dyreartene som for de tradisjonelle forsøksdyrdyreartene. Utdanningen skal gi
kompetanse til å arbeide med de spesielle dyrearter utdanninen er myntet på.
Arbeidsgruppa er anmodet om å avgi sin uttalelse innen 01.04.98.

II. Utsettele  av utdanningskravets ikrafttreden for personellkategori B
Med bakgrunn i det som er anført ovenfor, har Landbruksdepartementet bestemt at
tidspunktet for utdanningskravets ikrafttreden for personellkategori B utsettes.
Departementet finner det rimelig at de spesifikke utdanningskrav som skal gjelde for de
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personer som skal arbeide med de dyreartene som er nevnt under punkl I. ovenfor, er på
plass i rimelig tid før utdanningskravet gjøres gjeldende. Landbruksdepartementet har
derfor vedtatt at kravet til utdanning av personell i kategori  B først gjøres gjeldende
fra 01.07.1999.

III. Dispensasjon fra utdanningskravene
I Forskrift om forsøk med dyr § 22 Dispensajon, heter det:  Landbruksdepartemmentet
kan dispensere fra kravet om gjennogått kurs/opplæring i forsøksdyrkunnskap i § ' 6, 12
og 13 for personer som gjennom arbeid med forsøksdyr før denne forskrift trådte i kraft,
har ervervet seg kompetanse og erfaring som utvalget finner tilfredstillende.

Siden kravet til utdanning for de forskjellige personalkategorier ikke var entydig på
plass da forskriften trådte i kraft, ble det i § 27 angitt tidspunkt når utdanningskravet
skulle begynne å gjelde. Tidspunktene for utdanningskravenes ikrafttreden er senere
blitt utsatt ,  og er altså nå: 01.07.1999  for personell kategori B, og 01.07.1998 for de
øvrige personell kategorier.

Det er vedtatt kriterier for hvilke krav som må oppfylles for at dispensasjon fra
utdanningskravene kan gis.

Når kravene er oppfylt ,  kan slik dispensasjon gis for alle personell kategorier helt
fram til det tidspunkt utdannigskravet blir gjort gjeldende.
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