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Ny forsøksdyrforskrift 

• Mange endringer  

 

• Prioriterer godkjenningsordninger 

(søknadsbehandling) 

• Søknad om godkjenning av forsøk 

• Søknad om godkjenning av forsøksdyravdelinger  

 Eksisterende godkjenning:  

• Melde inn nye roller for stadfestelse av godkjenning 

Ny godkjenning:  

- Søknad om godkjenning av virksomhet inkl roller og 

dokumenter 

 



Ny forsøksdyrforskrift 

• Også viktig, men ikke førsteprioritert 

• Rapportering 

• Virksomheter (brukere) og forsøksansvarlige (søkere) 

• Myndigheter 

• Etterfølgende evaluering 

• MT/eksterne eksperter (utkast til instruks §13) 

• Tilsyn – både lokaler, drift og forsøk 

• Kapasitet, arbeidsfordeling og kompetanseheving 

• 1/3 årlig iht. risikovurdering  



Forsøk: Om søknadsprosessen 

• Sende inn søknad 

• Lavere terskel for søknadsplikt (nålestikk)(§ 2, 5. ledd, f) 

• Kliniske forsøk unntatt fra forskriften (§ 2, 5. ledd, c) 

• Kun avliving av dyr er unntatt fra søknadsplikt (§ 6, 1. 

ledd)  

• forutsatt avlivingsmetode iht vedlegg C  (§ 16) 

• Kompetent saksbehandling innen 40d  

• Interne eksperter (saksbehandlere) 

• Eksterne eksperter 

• I eller utenfor Norge 

• NB: transparent og åpent 

• Nasjonal komité 

• Vedtak - Mattilsynet 

 

 

 

 

 



FOTS 

• Er i gang med endringer 

• Bestilling og avtale med leverandør 

 

Gjenkjennelig 

Mye blir likt 

Noe blir endret 

 

 

 

-forvaltningens 



Hva blir nytt i FOTS? 

Søknad om forsøk 

• Forsøkssammendrag, skal publiseres 

• Belastningsgrad  

• lett, moderat og betydelig, samt terminalt  

• Feltforsøk 

• Begrunnelse 

• Lokalisering 

• Erstatte medikament-skjemaet med skrivefelt 

• Annen avlivingsmetode 

• Beskrivelse og begrunnelse 

Søknad om endring 

Melding om endring (mindre belastende) 

 

 

 

 

 

 



Nå: Beskrivelse  



Ny: Forsøkssammendrag Veiledningstekst. 

Sammendraget skal 

inneholde;  

- forsøkets formål,  

- forventede 

skadevirkninger på 

dyrene,  

- forventet 

vitenskapelige eller 

samfunnsmessige 

nytteverdi,  

- hvor mange og hva 

slags dyr som skal 

brukes og  

- hvordan kravene om 

erstatning, reduksjon 

og forbedring skal 

etterleves. 

Dette sammendraget vil 

bli publisert på …. 

Sammendraget må ikke 

inneholde informasjon 

som  ønskes unntatt fra 

offentlighet. 

Forsøks- 

sammendrag  

(jf forskriften § 

8) 



Nå: Belastningsgrad 



Nå: Belastningsgrad 



Ny: Belastningsgrad 

Belastningsgrad:   terminalt / lett/ moderat/betydelig 

Nedtrekksfelt 

Vurdering av angitt belastningsgrad , herunder forventet styrke og varighet for de mest utsatte 

dyrene  



Ny: Belastningsgrad Fjernes. Erfaringene har vist at angitt varighet og 

styrke ofte  ikke samsvarer med andre 

opplysninger i  søknaden  

Fjernes.  Alle søknader skal behandles sentralt.  

Smertevurdering legges under Generelle opplysninger .  



Nå: Feltforsøk 



Ny: Felforsøk 

OBS: skal være mer 

her/belastning er utelatt 

Hvis forsøket ikke skal foregå i en godkjent forsøksdyravdeling 

     Vitenskapelig begrunnelse for at forsøket utføres som feltforsøk (jf. forskriften § 12) 

   Hvor skal forsøket gjøres (jf. forskriften § 7, annet ledd)? 



Søknad om endring av forsøk (§§ 6 og 7)  

Nå:  

• Ett skrivefelt 

Ny:  

• To skrivefelter 

• Hvorfor endring (formål/hensikt)? 

• Hva skal endres (metoder, antall dyr/grupper, 

belastningsgrad, etc) ? 

• Nytt forsøkssammendrag (instruks § 11) 

• hvis endring av formål, forventede skadevirkninger på dyrene, forventet 

vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi, antall og hva slags dyr 

og/eller etterlevelse av 3R 

 



Melding om endring som ikke svekker 

dyrevelferden (§§ 6, 4. ledd) 

 

Nå 

• Fins ikke 

 

Ny: 

Behov for oppdatert forsøkssammendrag hvis 

mindre belastende (instruks § 11) 

• To skrivefelter? 

• Hvorfor endring (formål/hensikt)?  

• Hva skal endres (metoder, antall dyr/grupper, etc)? 

• Nytt forsøkssammendrag 
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Innsending av søknad/melding 

• Lokal behandling bortfaller 

 

• Før innsending til MT:  

• Mulighet til lokal kvalitetssikring  

• avkrysning for om virksomheten (bruker) har 

kvalitetssikret søknaden og  

• evt kommentarer fra bruker v/dyrevelferdsenheten 

 



Innsending av søknad/melding 

• Håper alle virksomheter velger løsning slik at 

søknad går via virksomheten  

• Raskere saksbehandling 

• (Hvis godkjenning uten forankring i virksomheten: Ingen 

virksomhet har plikt til å gjennomføre godkjente forsøk) 

 

• Når kan virksomheten best  jobbe med 3R (§§ 24-

26)?  

• Under utarbeidelse av søknader  

 

 



§ 26 Dyrevelferdsenhet  

4. ledd 

Dyrevelferdsenheten skal gi personer som arbeider med 

dyrene 

a) råd om dyrevelferd knyttet til anskaffelse, oppstalling, 

stell og bruk 

b) råd om etterlevelse av kravet om erstatning, 

reduksjon og forbedring 

c) informasjon om den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen innen erstatning, reduksjon og forbedring 



§ 24 Personell og kompetanse 

Oppdrettere, formidlere og brukere skal sørge for å 

ha tilstrekkelig personell på stedet. 

Oppdrettere, formidlere og brukere skal sørge for at 

personer som arbeider med dyrene har 

tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med 

vedlegg E… 

….. 

….. 

…. 

  



Søknadsbehandling 

• Fullstendig søknad 

• Kompetent vurdering 

• Kapasitet: max 40d+ evt. 15d hvis komplisert 
(instruks §§ 6 og 7) 

• Hvis aktuelt: vedtak og begrunnelse for unntak fra 

• godkjent avdeling (feltforsøk) (§ 12) 

• bedøvelse og smertelindring (§ 14) 

• avliving (§ 16) 

• gjenbruk (§ 17) 

• truede dyrearter (§ 19) 

• (primater, § 20) 

• viltlevende dyr i fangeskap (§ 21) 

• dyr/arter som skal være avlet for bruk i forsøk (§ 21) 

• eierløse og forvillede dyr av domestiserte arter (§ 23) 

• levemiljø og stell (§ 29) 

 

 

 



Vedtak 

• Hovedsakelig som før, teknisk sett… 

• Vedtak pr. e-post fra FOTS 

 

• Endringer 

• Vedtak med begrunnelse for en rekke unntak 

• (Evt. vedtak om etterfølgende evaluering) 

• For innmelding av endringer som ikke svekker 

dyrevelferden:  

• Kun kvittering (ikke vedtak) 



Oppsummering 

• Søknader om forsøk  

• Gjenkjennelig datasystem med tilpasninger 

• Kvalitetssikret søknad - raskere saksbehandling 

• Kompetent behandling  

 

 


