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Eksempler på strengere bestemmelser i den gamle forskriften 
(som var i kraft den 9. november 2010, jf. direktivets artikkel 2) 
som ikke er foreslått videreført i forskriftsutkastet: 
 

1. Hjertetapping skal foregå under terminalanestesi (§2) 
2. Krav om synlig godkjenningsdokument (§5) 
3. Krav om pilotforsøk (§6) 
4. Godkjenning kan bare gis for 4 år alt. 2 år (§6) 
5. Prosjektsammendrag skal utarbeides for alle forsøk uten unntak (§7) 
6. Den som søker er den som har plikt til å lete etter alternativer (§10) 
7. Muskellammende stoffer må kun brukes under totalanestesi (§14) 
8. Avlivingsmetoden skal være en del av det godkjente opplegget (§16) 
9. Avblødning av dyr skal foregå under total anestesi (§16) 
10. Dersom uforutsett smerte ikke kan lindres, skal dyret avlives umiddelbart (§16) 
11. Eierløse og forvillede husdyr skal ikke brukes i forsøk (§23) 
12. Mattilsynet skal sørge for at utdanningskravene oppfylles, enten gjennom 

autorisasjon eller på andre måter (§24) 
13. Mattilsynet kan kreve at en annen person skal delta i eller overvære et forsøk (§24) 
14. Virksomheter må ha en navngitt veterinær eller fiskehelsebiolog (ikke 'annen ekspert') 

(§26) 
15. Dyrene skal ha minst daglig tilsyn (§29) 
16. Det skal føres burkort (§31) 

 
 
 
 
Utdrag fra utkastet til den nye forskriften, med Norecopas forslag til rettelser: 
 
 
§ 2. Saklig og personelt virkeområde 
Blodprøvetaking fra hjertet samt injeksjoner i hjertet er å regne som forsøk og skal foregå 
under total anestesi. Dyret skal avlives under anestesien med mindre Mattilsynet har gitt 
særskilt tillatelse til at det kan våkne fra anestesien. 
 
 
Kapittel II. Krav om godkjenning 
 
§ 5. Godkjenning av virksomhet 
 Virksomheten skal være godkjent av Mattilsynet før den tas i bruk. Godkjenning kan 
bare gis hvis kravene i denne forskriften, herunder til lokaler hvor det holdes eller brukes dyr, 
er oppfylt. Godkjenningen kan gis en begrenset varighet. Godkjenningsdokumentet skal 
henge på et godt synlig sted i virksomheten og skal vise hvilke dyrearter som kan oppstalles i 
hvilke rom. 

  
 

§ 6. Godkjenning av prosjekt forsøk 
Hvis metodene er uprøvd eller det er usikkert hvor mange dyr som vil bli brukt, skal det 
foretas pilotforsøk. 

 
Godkjenningen skal gis en begrenset varighet som ikke overstiger fem fire år (to år 

for feltforsøk). 
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§ 7. Søknad om godkjenning av prosjekt forsøk 
  

Kravet om prosjektforsøkssammendrag etter første ledd gjelder ikke prosjekter forsøk 
som er nødvendige for å oppfylle påbudte krav, eller som omfatter bruk av dyr til 
produksjons- eller diagnoseformål etter etablerte metoder. Dette unntaket gjelder ikke 
prosjekter forsøk som er klassifisert som "smertefulle" "betydelig belastende" eller som 
omfatter bruk av primater. 

 
 
Kapittel III. Krav til forsøkene  
 
 
§ 10. Erstatning, reduksjon og forbedring 

Levende dyr skal ikke brukes i forsøk hvis formålet kan oppnås ved å erstatte slik 
bruk med alternative metoder eller teststrategier.   
 Det skal ikke brukes flere dyr i et prosjekt forsøk enn det som er nødvendig for å 
oppnå formålet med prosjektet forsøket. 
 Forsøksmetodene skal stadig forbedres for å unngå, forebygge, fjerne eller 
minimalisere enhver mulig smerte, frykt, varig skade eller annen lidelse hos dyrene. Kravet 
om forbedring gjelder også avl, hold og stell av dyrene. 
Det påligger den som søker om å gjennomføre et dyreforsøk, å utrede de alternative 
metoder som eksisterer og redegjøre for disse i søknaden. 
 
 
§ 14. Bedøvelse og smertebehandling 
 Forsøk som påfører dyr store skader som kan medføre alvorlig smerte, skal utføres 
under full eller lokal bedøvelse. Dyr som påføres mindre belastning, skal også bedøves hvis 
ikke det er uhensiktsmessig. Ved vurderingen av om bedøvelse er hensiktsmessig, skal det 
tas hensyn til om 
a) bedøvelsen vil påføre dyret en større belastning enn selve forsøket 
b) det er vitenskapelig grunnlag for å tro at bedøvelse er uforenlig med forsøkets formål 
Tvil skal komme dyrene til gode. 

I forbindelse med forsøk skal det om nødvendig brukes smertestillende midler eller 
andre egnede metoder for å sikre at dyrets smerte, frykt og annen lidelse begrenses mest 
mulig. 

Dyret skal ikke gis legemidler som helt eller delvis hindrer det i å gi uttrykk for smerte, 
uten at de samtidig får egnet bedøvelse eller smertebehandling. Det skal framlegges 
vitenskapelig dokumentasjon med nærmere opplysninger om bedøvelsen eller 
smertebehandlingen. 
 Dyr som kan få smerter når bedøvelsen har opphørt, skal behandles med 
forebyggende og postoperative smertestillende midler, eller annen egnet smertebehandling, 
hvis ikke det kan begrunnes at det er uforenlig med forsøkets formål. 

Så snart formålet med forsøket er oppnådd, skal det settes i verk tiltak for å fjerne 
eller minimalisere dyrets lidelser. 
 
 
§ 16. Avliving 

Avliving og håndtering i forbindelse med avlivingen skal ikke påføre dyret unødvendig 
smerte, frykt eller annen lidelse.  

Dyr som omfattes av vedlegg C, skal avlives med metoder som beskrevet i vedlegget 
og som skal være en del av det godkjente opplegget. Mattilsynet kan gjøre unntak fra 
kravene om avlivingsmetode og tillate en annen metode som på bakgrunn av vitenskapelig 
dokumentasjon vurderes som minst like skånsom. Unntak kan også gjøres hvis det er 
vitenskapelig begrunnet at forsøkets formål ikke kan oppnås ved bruk av den 
forskriftsfestede metoden. 
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Avliving skal skje i virksomhetens lokaler. Ved feltforsøk kan dyr avlives utenfor 
lokalene. Avliving skal utføres av en kompetent person. 

Eventuell avblødning av dyr skal foregå under total anestesi. Dersom uforutsett smerte 
ikke kan lindres, skal dyret avlives umiddelbart. 
 Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med denne paragrafen. 
 
 
§ 23. Eierløse og forvillede husdyr 
 Eierløse og forvillede husdyr skal ikke brukes i forsøk. 
Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet i første ledd hvis det er vesentlig behov for 
undersøkelser av disse dyrenes helse og velferd, eller av alvorlige trusler mot miljøet, 
folkehelsen eller dyrehelsen. Unntak kan bare gjøres hvis det er vitenskapelig begrunnet at 
forsøkets formål utelukkende kan oppnås ved bruk av eierløse eller forvillede husdyr. 
 
Kapittel V. Krav om personell, kompetanse og organisering 
 
§ 24. Personell og kompetanse 
 Virksomheten skal sørge for å ha et tilstrekkelig antall personer på stedet.  

Virksomheten skal sørge for at personene som arbeider med dyr, har tilstrekkelig 
utdanning og praksis i samsvar med vedlegg E før de utformer forsøk og prosjekter, utfører 
forsøk, steller dyr eller avliver dyr. Virksomheten skal også sørge for at personene 
opprettholder og dokumenterer kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning. 
Mattilsynet skal sørge for at disse kravene oppfylles, enten gjennom autorisasjon eller på 
andre måter. Mattilsynet skal publisere minimumskrav for utdanning og opplæring innenfor 
de fire områdene nevnt i annet ledd, samt kravene for å oppnå, beholde og demonstrere 
slik kompetanse. 

Personer som utformer forsøk og prosjekter, skal ha mottatt instruksjon gjennomgått 
opplæring innenfor det vitenskapelige fagområdet som er relevant for arbeidet som skal 
utføres, og ha spesifikk kunnskap om de aktuelle dyreartenes biologi, herunder deres 
fysiologiske og atferdsmessige behov.  

Personer som utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr, skal veiledes når de utfører 
oppgavene inntil de har vist at de har den nødvendige kompetansen. 

Mattilsynet kan kreve at en annen person skal delta i eller overvære et forsøk. 
 Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for å sikre at kravene i denne paragrafen er 
oppfylt. 

 
 
 
§ 26. Navngitt veterinær 

Virksomheten skal ha en navngitt veterinær med særlig kunnskap innen 
forsøksdyrmedisin. Veterinæren skal gi råd om dyrenes velferd og behandling.  

Hvis det er mer hensiktsmessig, kan virksomhetenr som utelukkende oppstaller 
akvatiske dyr (unntatt sjøpattedyr) i stedet oppnevne en fiskehelsebiolog eller en annen 
ekspert med relevant kompetanse. 
 
 
Kapittel VI. Krav til hold av dyr 
 
§ 29. Levemiljø og stell 

Dyrene skal holdes i egnet levemiljø og gis fôr, vann og stell som er egnet for deres 
helse og velferd. Dyrenes mulighet til å få dekket sine fysiologiske og atferdsmessige behov 
skal begrenses minst mulig.  

Miljøforholdene der dyrene holdes eller brukes, skal kontrolleres daglig. Dyrene skal 
ha minst daglig tilsyn, og de skal stelles og tilses nøye og så ofte som nødvendig.  
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§ 31. Dyrejournal 
 Virksomheten skal føre journal over 
a) hvor mange dyr og hvilke dyrearter som oppdrettes, anskaffes, formidles, brukes, 

omplasseres eller settes ut 
b) dyrenes opprinnelse, herunder om de er oppdrettet for å bli brukt i forsøk 
c) datoen da dyrene ble anskaffet, formidlet, avlivet, tilbakeført eller omplassert 
d) hvem dyrene er anskaffet fra 
e) navn og adresse på mottaker av dyr 
f) hvor mange dyr og hvilke dyrearter som har dødd eller blitt avlivet 
g) kjente dødsårsaker 
h) prosjektforsøkene hvor dyrene brukes 
 Opplysningene i dyrejournalen skal oppbevares i minst fem år og skal på anmodning 
være tilgjengelig for Mattilsynet. 
For dyr i virksomheter og hvor dette er mulig også under feltforsøk, skal det føres kort for 
hvert bur med dyr som benyttes i forsøk. Kortet skal angi forskernes navn, ankomstdato for 
dyret (dyrene), dato for forsøkets start og løpende registrering av alle inngrep. Videre skal 
angis om dyret har vært benyttet i tidligere forsøk med angivelse av startdato for første 
forsøk. Kontaktopplysningene for forskerne skal være lett tilgjengelige i virksomheten. 

 


