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Historikk og siste nytt 

• Utkast til forsøksdyrforskrift (7/3-14) («Forskriften») 

• Behandles i Stortinget i midten av mai 

• Prop. 71S (2013-2014) sendt næringskomitéen 20/3-

15 

• Direktiv vedtatt i EØS-komitéen 12/12-14, med 

forbehold om godkjenning i Stortinget 

• Utkast til forskrift 7/3-14 

• Høring 

 

• Utkast til forskrift: Den er som den er 

 

 

 



Bakgrunn for EU-direktivet 

• Dyrevelferd  

• Ny kunnskap 

• Forskning i EU 

• bedre kvalitet  

• Forskermobilitet 

• Lik konkurranse innen EU 

 

• Regner med hyppig revidering pga felt i rask 

endring 

 

  



Hva blir endret? 

• For dyrene 

• For forskere/prosjektdeltakere, inkl. forsøksansvarlige  

• For virksomhetene 

• For myndighetene (nasjonalt, EU) 

 

Prop 71S (2014-2015) 

•  oppsummering 

• oversettelse av direktivet 

 



Endringer for dyrene 

• Sterkere fokus på 3R 

• Forbud om forsøk som påfører dyr alvorlig 

smerte, frykt eller annen belastning som 

forventes å bli langvarig og ikke kan lindres (§13) 

• Som tidligere: iht en kostnad/nytte-vurdering 

• Vertebrater og  

• fra Direktivet: cephalopoder og cyclostomata 

• fra Dyrevelferdsloven: tifotkreps og honningbier 

• Geografisk område som for dyrevelferdsloven 

• Samt «aktivitet som personell fra norsk fartøy utfører i 

nær tilknytning til fartøyet når det befinner seg i 

internasjonalt eller fremmed farvann».  

 



Endringer for forskere/prosjektdeltakere 

• Kompetansekrav 

• demonstrere praktisk kompetanse 

• kontinuerlig oppdatering 

• Søknad 

• Søknadsplikt ved lavere belastning enn nå, nål/kanyle 

• Gradering av belastning, 4 kategorier  

• Forbud mot bl. a. bruk av viltlevende, truede og 

eierløse/forvillede dyr. OBS: Evt. særskilt begrunnelse 

• Aper, ikke relevant for norske forhold 

• Klinisk utprøving blir unntatt fra forskriften 

• Prosjektsammendrag 

• Etterfølgende evaluering  

 

 

 



Endringer for virksomhetene (lab og felt) 

• Dyrevelferdsenhet 

• Lage og revidere driftsrutiner  

• Overvåke, rapportere og følge opp velferden for dyrene 

• Følge utviklingen og resultatene ift virkning på dyrene 

• Gi råd om 3R 

• Gi råd ifm sosialisering for omplassering 

• Personell med særskilt kontrollansvar 

• System- og styringsdokumenter 

• Internkontroll og kvalitetssystem  

• Journal- og dokumentasjonskrav 

• Kompetanse/opplæring 

• Får oftere tilsyn 

 

 

 

 



Endringer for forvaltningen 

• Mattilsynet  

• Vedtaksmyndighet- forsøk og virksomheter 

• Godkjenning av virksomheter: både lokaler og drift 

• Godkjenning av leverandører 

• Tilsyn, risikovurdering 

• Kompetansekrav 

• Rapportering 

• Flere/nye krav 

• Nasjonal komité 

• Landbruks- og Matdepartementet 

• Konkrete oppgaver? Forskriftskrav og EUs anbefalinger 

• Rapportering 

 

 

 

 

 

 


