Hvilke oppgaver har personell med særskilt
kontrollansvar (PMSK) og dyrevelferdsenheten?
Heidi Bugge
Seniorrådgiver
Avdeling Nasjonale Oppgaver
Mattilsynet Region Sør og Vest

Forsøksdyrforskriften § 25
PMSK skal
a.kontrollere dyrevelferden og stell av dyr
b.sikre at personer som arbeider med dyrene har
tilgang til relevant informasjon om dyreartene
c.sikre at personer som arbeider med dyrene oppfyller
kravene til nødvendig kompetanse

Forsøksdyrforskriften § 26
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.
Dyrevelferdsenheten skal også
a) utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke, rapportere og følge
opp velferden for dyrene
b) følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på
dyrene
c) identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon
og forbedring
d) gi råd om planer for omplassering, herunder egnet sosialisering av de dyrene
som skal omplasseres, og tilbakeføring av dyr etter § 18.

Hva betyr egentlig kontrollere?

Fra Store norske leksikon:
•
•
•
•

foreta kontroll av
føre kontroll med
ha herredømme over
beherske

Hva Mattilsynet legger i
å kontrollere dyrevelferden og stell av dyr?
Legge til rette for at teknikere/dyrepleiere/røktere kan
• følge med og si fra om avvik
• være tilgjengelige for forskerne
• samarbeide godt med forskerne
Kontrollere 3R ved å gjennomgå søknadene
Iverksette tiltak ved avvik!

Hva Mattilsynet legger i
å sikre at personer som arbeider med dyrene har tilgang til
relevant informasjon om dyreartene og oppfyller kravene til
nødvendig kompetanse?
Har de nok praktisk erfaring?
Har de tid til å sette seg inn i siste nytt?
PMSK har fått dette ansvaret!

Forsøksdyrforskriften § 26
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.
Dyrevelferdsenheten skal også
a) utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke, rapportere og følge
opp velferden for dyrene
b) følge utviklingen og resultatene av forsøk når det gjelder forsøkenes virkning på
dyrene
c) identifisere og gi råd om faktorer som bidrar ytterligere til erstatning, reduksjon
og forbedring
d) gi råd om planer for omplassering, herunder egnet sosialisering av de dyrene
som skal omplasseres, og tilbakeføring av dyr etter § 18.

Dyrevelferdsenheten
…skal utarbeide og revidere interne driftsrutiner for å overvåke,
rapportere og følge opp velferden for dyrene (SSD, System og
Styringsdokument)
•
•
•
•
•

Hvordan skal dyrevelferden kontrolleres?
Hvordan skal avvik rapporteres?
Hvordan følges avvik opp?
Hvem avgjør når humant endepunkt er nådd?
Hvem beslutter at et dyr skal avlives?

Det er naturlig at disse oppgavene tilfaller PMSK

Presisering av PMSKs ansvar

Godkjenningen forutsetter at ansvarlig søker
respekterer ansvaret til person med særskilt
kontrollansvar (PMSK) og dyrevelferdsenheten når
det gjelder å følge opp forsøkenes påvirkning på
dyrene.
Ved uenighet om humane endepunkter og eventuell
stans av et forsøk skal PMSK og / eller
dyrevelferdsenheten avgjøre og treffe beslutning

§ 29 Levemiljø og stell

Tilsyn og stell så ofte som nødvendig – hvem bestemmer?
Iverksette tiltak for å gjøre slutt på unødig belastning
– når og hvordan?
Nødvendig personell i beredskap – hvordan?

Oppsummering

• Forskriften er minimumskrav – vær ambisiøse!
• Jobb for et godt renommé mht. dyrevelferd
• Dere har vide fullmakter gjennom regelverket

Og til slutt en repetisjon av nyhetsmeldingene…
SØKNAD OM ENDRING ELLER MELDING OM ENDRING?
•
Man sender en søknad om endring når dyrevelferden svekkes
• enten ved økt belastningsgrad eller flere dyr -> økt samlet belastning
•
Man sender en melding om endring når endringen ikke svekker dyrevelferden
OPPDATERING AV INFORMASJON I FOTS
INNHOLDET I FORSØKSSAMMENDRAGET
GJENBRUK
Gjenbruk betyr bruk av samme dyr i flere forsøk, når forsøkene ikke har noen sammenheng.
KVALITET PÅ SØKNADENE
Vær konkrete i metodebeskrivelsene!
BEHANDLING AV SØKNADER
Forutsetter at vi har fått inn både SSD og årsrapport fra tidligere forsøk

