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Remiss avseende Djurskyddsutredningens betänkande  
– Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). 
 
 
Sammanfattning 

 
Forska Utan Djurförsök har i vårt yttrande i första hand kommenterat de delar av förslaget som direkt 
eller indirekt rör vårt fokusområde: alternativ till djurförsök samt frågor som vi anser vara av principiell 
betydelse. Vi lämnar även synpunkter och förslag som i viss mån ligger utanför innehållet i utredningen, 
men som ändå är viktiga att ta hänsyn till i sammanhanget. Detta eftersom vi anser att det behövs ett 
samlat grepp om de frågor som rör djurförsök och tillämpningen av de 3R:en. Det ger också en bättre 
överblick över vår syn på hur de svenska ambitionerna och kraven som EU:s djurförsöksdirektiv ställer på 
medlemsländerna i frågor som rör de 3R:en ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt.  
 
Forska Utan Djurförsök anser också att såväl de djurförsöksetiska nämnderna som djurskyddsorganen och 
myndigheter som utfärdar föreskrifter bör ha tillgång till expertkompetens kring 3R-aspekter kring 
användning av försöksdjur. Vi anser att ett nationellt kunskapscenter för 3R-frågor är nödvändigt för att 
Sverige ska uppfylla såväl nationellt uppställda mål som kraven i EU:s försöksdjursdirektiv. 
  
Vi vill också betona att det finns ett behov av detaljerad information om de djurförsök som utförs i 
Sverige för att kunna ta fram prioriteringar, strategier och för att mäta effekterna av 3R-satsningar. Vi 
anser därför att det är viktigt att godkända ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna publiceras på 
ett lättillgängligt sätt. Detsamma gäller även nämndernas protokoll, eftersom godkännandena i många fall 
förenas med villkor eller andra modifieringar. Även reservationer till beslut kan f.ö. innehålla värdefull 
information och bör därför publiceras. Likaså bör detaljerad statistik över djuranvändningen, inklusive 
uppgifter om klassningen av djurförsöken i olika svårighetsgrad, publiceras utan onödig fördröjning för att 
ge ett underlag till prioriteringar i 3R-arbetet. 
 
Forska Utan Djurförsök vänder oss emot utredningens förslag att ändra definitionen av djurförsök. Vi 
anser att det försämrar djurskyddet för de berörda djuren. Vi vänder oss också emot förslaget att ge de 
djurförsöksetiska nämnderna möjlighet att medge undantag från bestämmelser i djurskyddslagen. 
 
Vi stödjer förslaget att godkännanden från djurförsöksetiska nämnder även forskningsvis ska beviljas i 
högst 3 år och att försöken ska kunna återkallas. Dock anser vi att det även ska finnas möjlighet att 
återkalla försök i de fall det under godkännandetiden framkommer uppgifter om att djurförsöket kan 
ersättas eller utföras på ett för djuret skonsammare sätt.  
 



 
 
 

 
 
 

 
 

I de fall det råder osäkerhet kring konsekvenserna för djuren anser vi att de djurförsöksetiska nämnderna 
endast ska bevilja tillstånd till pilotstudier.   

 

Kommentarer till förslag i utredningen 

1 kap 6 § Definition av djurförsök  

Forska Utan Djurförsök anser att den svenska definitionen av djurförsök bör behållas. Vi anser att 
utredningens förslag att ändra definitionen saknar en ordentlig analys av konsekvenserna för de djur som 
berörs och att det finns flera oklarheter när det gäller tolkning och gränsdragning.  

Sverige har idag en mer omfattande definition av djurförsök än den som finns i EU:s direktiv om 
djurförsök. Enligt EU-definitionen anses forskning på djur vara djurförsök bara om djuren utsätts för 
lidande som motsvarar minst ett nålstick. Den svenska definitionen inkluderar även djur i utfodrings- och 
beteendestudier och djur som avlivas för att deras celler, vävnader och organ ska användas i försök. En 
EU-anpassning av definitionen skulle innebära att denna djuranvändning undantas såväl från kraven på 
djurförsöksetisk prövning och tillämpning av 3R-principer (d.v.s. att försöken ska ersättas när det finns 
alternativ). 
 
Skälen till förslaget uppges vara regelförenkling och att minska de administrativa bördorna och extra 
samhällskostnader som bestämmelserna i samband med djurförsök medför med t.ex. krav på etiskt 
godkännande. I utredningen görs bedömningen att ändringen av definitionen inte innebär någon 
försämring av dagens djurskyddsnivå. 
 
Forska Utan Djurförsök delar inte denna syn. Vi anser att konsekvenserna av en ändrad definition är dåligt 
utredda och att det finns risk för att djurskyddet försämras. Detta inte minst eftersom kraven på att 
djuranvändningen så långt som möjligt begränsas och ersätts inte längre skulle gälla för denna 
djuranvändning. En ändrad definition kommer sannolikt också att medföra osäkerhet beträffande 
avgränsningar av vad som är ett djurförsök, vilket kan innebära problem både för djuranvändarna, 
ansvariga myndigheter och för tillsynsmyndigheter.  Redan idag finns det allvarliga skillnader mellan 
nämnderna beträffande hur de bedömer ”samma” djurförsök. De gränsdragningsproblem som en 
uppluckring av definitionen skulle medföra riskerar att öka dessa skillnader. 

Forska Utan Djurförsöks principiella åsikt är att all användning av djur i forskning ska omfattas av 
djurförsöksetisk prövning. Utvecklingen verkar dock gå mot undantag från ett sådant absolut krav. Om 
viss djuranvändning ska undantas från djurförsöksetisk prövning anser vi att det är bättre om undantagen 
regleras och villkoras i föreskrifter, än att det sker genom en ändrad definition av begreppet djurförsök.  

Vår bedömning är att den föreslagna ändringen av definitionen inte är nödvändig för att minska 
kostnaderna för etisk prövning. Den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, har redan nu delegation att 
besluta om att vissa djurförsök kan undantas från den djurförsöksetiska prövningen. Forska Utan 
Djurförsöks åsikt är dock att 3R-principerna och kraven på statistikföring ska gälla vid all användning av 
försöksdjur, oavsett om användningen kräver godkännande av en djurförsöksetisk nämnd eller ej.  

Att reglera undantag från etisk prövning genom föreskrifter innebär enligt vår mening flera fördelar: i 
föreskrifterna kan tydliggöras vilka krav som ska uppfyllas i de försök som undantas från etisk prövning, 
det är enklare att tydliggöra vad som gäller i enskilda fall och regelverket kan snabbare och enklare 
uppdateras vid behov.   

Vår åsikt är att om användning av djur i forskning undantas från etisk prövning så ska istället ett 
anmälningsförfarande införas. Anmälan ska innehålla uppgifter om antalet djurindivider som kommer att 



 
 
 

 
 
 

 
 

användas, djurart, syfte med användningen och information om hur djuren hanteras och avlivas. Dessa 
uppgifter måste vara offentliga.  
 
Djurskydd ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. För att få underlag till forskning om behovet 
av 3R-åtgärder, krävs ett detaljerat underlag om användningen av försöksdjur. Att alla djurförsök och 
försökdjur finns med i statistiken är viktigt för att kunna prioritera och ta fram strategier för 3R-insatser, 
t.ex. för att avgöra vilka djurförsök som skulle kunna ersättas och när det finns andra djurskyddsproblem 
som behöver lösas. 
 

8 kapitlet. Djurförsök och etisk prövning 

Föreslagen text: 
 
Princip för att begränsa, ersätta och förfina djurförsök 
1 § Djurförsök får äga rum endast under förutsättning 
1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod 
utan användning av djur, 
2. att så få djur som möjligt används, och 
3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är nödvändigt. 
 
Forska Utan Djurförsök välkomnar att de 3R:ens princip får en framträdande roll i lagstiftningen, men 
anser att den svenska översättningen av engelskans ”replace”, ”reduce” och ”refine” inte är optimal och 
troligen inte går att förstå för en person som inte redan känner till de 3R:en princip. Det gäller särskilt 
översättningen av ”refine” till ”förfina”, när en mer beskrivande översättning som ”minska lidandet” 
skulle vara mer korrekt. 
 
Organisation 
5 § Vid försöksdjursverksamhet ska det finnas 
1. en eller flera personer som ansvarar för verksamheten (verksamhetsansvariga), 
2. veterinär eller, när det är lämpligare, annan kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur 
verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandlingen av djuren, 
3. ett för verksamheten tillräckligt stort antal anställda med den utbildning och kompetens som behövs för 
verksamheten, och 
4. djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor angående djurskydd samt övervakar verksamheten 
från djurskyddssynpunkt. 
 
För att de 3R:ens princip ska få genomslagskraft i arbetet med djurförsök krävs personal med adekvat 
utbildning. Särskilt veterinärerna måste ha kompetens och erfarenhet av de arter som används i försök och 
få återkommande fortbildning. Det sker hela tiden kunskapsutveckling inom området 
försöksdjursvetenskap och det publiceras nya artiklar om för- och nackdelar med olika sätt att utföra 
ingrepp på, bedöva djuren mm. Det är därför mycket viktigt att det finns ett informationsflöde i 3R-frågor 
för veterinärer och andra som arbetar med försöksdjur. 
 
Forska Utan Djurförsök anser att det bör inrättas ett nationellt kunskapscenter för 3R-frågor, som kan 
bistå forskare, djurvårdande personal och djurskyddsorganet med råd och information i 3R-frågor. Detta 
3R-center bör bl.a. ha till uppgift att följa utvecklingen inom den internationella försöksdjursvetenskapen 
och på lämpligt sätt sprida relevant kunskap. 
 
Den djurförsöksetiska nämnden får medge undantag 
10 § Nämnden får godkänna användning som frångår 
1. bestämmelserna i 3–6 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, och 



 
 
 

 
 
 

 
 

2. bestämmelserna i 17 § och 18 § första stycket i detta kapitel samt 
3. föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigandena i 18–21 §§ i detta kapitel. 
 
Forska Utan Djurförsök vänder oss emot förslaget att ge de djurförsöksetiska nämnderna möjlighet att 
medge undantag från bestämmelser i djurskyddslagen. Detta riskerar att kraftigt försämra djurskyddet för 
de djur som berörs. Ett uppenbart exempel är om undantag beviljas från kravet på anestesi (Kap. 8, 18 §, 
1:a stycket). EU:s försökdjursdirektiv stadgar i § 14 att ”Försök som innebär allvarliga skador som kan ge 
upphov till stark smärta får inte genomföras utan bedövning.” Vi anser därför att den föreslagna 
lagstiftningen måste kompletteras med ett krav på att smärtlindring, vid undantag från kravet på anestesi.  
 
Förslaget om att de djurförsöksetiska nämnderna får bevilja undantag från bestämmelserna i 
djurskyddslagen och föreskrifter ökar dessutom risken för att ansökningar bedöms olika i olika nämnder. 
Därmed försämras rättssäkerheten.  För ökad rättssäkerhet och för att besluten så långt som möjligt ska 
bygga på vetenskapliga grund, anser vi att all dispensbehandling bör samlas till en central myndighet i 
stället för att delvis splittras mellan de olika nämnderna. Denna centrala myndighet bör inhämta expertråd 
från det av oss föreslagna nationella kunskapscentret för 3R-frågor, som bl.a. bör ha till uppgift att följa 
utvecklingen inom den internationella försöksdjursvetenskapen. 

Forska Utan Djurförsök anser även att alla eventuella möjligheter att bevilja undantag från 
bestämmelserna måste kompletteras med villkoret att undantag endast får göras om det är befogat av 
vetenskapliga skäl. Det är också viktigt att beslut om undantag motiveras och följs upp av lämplig 
myndighet så att konsekvenserna för djuren i sådana försök kan utvärderas. Vi anser också att det måste 
finnas möjlighet att dra in tillståndet i förtid om det under godkännandetiden framkommer uppgifter om 
att det finns metoder som kan ersätta djurförsöket eller uppnå syftet med metoder som utsätter djur för 
mindre lidande. Nämnden bör då ha instrument för att agera i de fall en ändring av metoder är av 
betydelse för djurens välfärd. Detta är särskilt viktigt i de fall då försöken utförs med undantag från 
gällande regler.   

 
Den djurförsöksetiska nämndens prövning 
11 § Vid prövningen av ett ärende ska nämnden väga försökets betydelse mot lidandet för djuret samt 
klassificera försöket i kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet. 
Nämnden får bifalla en ansökan om djurförsök endast om en sådan användning kan anses angelägen från 
allmän synpunkt och förutsättningarna i 1 § är uppfyllda. 
Vid prövningen av ärendet ska nämnden ta ställning till om försöket ska utvärderas i efterhand och inom 
vilken tid det i så fall ska ske. 

De etiska nämndernas bedömning av djurförsök är en viktig del i processen att se till att de 3R:en 
tillämpas när så är möjligt. Här har frågeställningar i ansökningsblanketten och instruktioner till de 
sökande en viktig uppgift att fylla för att främja ett aktivt arbete för att söka möjliga 3R-alternativ. Forska 
Utan Djurförsök anser att det bör inrättas ett nationellt kunskapscenter för 3R-frågor, som kan bistå bl.a. 
de regionala djurförsöksetiska nämnderna vid bedömning av ansökningarna utifrån 3R-perspektiv. 

Forska Utan Djurförsök anser också att nämnderna i högre grad än i dag bör kräva att pilotstudier utförs i 
de fall då det råder osäkerhet kring konsekvenserna för djuren i ett försök. Detta särskilt med tanke på att 
godkännanden från etiska nämnder kan komma att gälla i fem år (i enlighet med förslag i regeringens 
proposition 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål), utan möjlighet att överklaga ett 
godkännande och utan möjlighet att återkalla ett godkännande annat än när det visats att försöket utförts 
på ett sätt som strider mot godkännandet.  I Djurförsöksetiska utredningens delbetänkande Etisk 
prövning av djurförsök, SOU 2002:86, sidorna 188-189, föreslår utredaren ett sådant förfarande: ”Enligt 
min mening bör en sökande som huvudregel endast medges att göra s.k. pilotförsök i de fall det råder en 
stor osäkerhet om konsekvenserna av djurförsöket. Med ett pilotförsök avses en studie i mindre skala på 



 
 
 

 
 
 

 
 

ett färre antal djur eller i en begränsad omfattning, t.ex. att försöket endast utförs till en viss punkt eller ett 
visst moment i försöksplanen.”  

Forska Utan Djurförsök anser dessutom att begreppet ”svårighet” bör bytas ut mot ”lidande” i 
klassificeringsgraderna enligt ovan.  
 
Central nämnd 
13 § Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd. Den centrala nämnden ska pröva överklaganden 
enligt 15 § av en regional nämnds beslut och ärenden som en regional nämnd har lämnat över enligt 12 §. 

 
Forska Utan Djurförsök anser att det bör inrättas ett nationellt kunskapscenter för 3R-frågor, som kan 
bistå bl.a. den centrala djurförsöksetiska nämnden med råd och expertkunskap.  
 

Ytterligare förslag från Forska Utan Djurförsök 
 
Återkallande av godkänd ansökan om etisk prövning av djurförsök 
I proposition (2011/12:138) Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål föreslår regeringen en ny 
bestämmelse om att det ska gå att återkalla en godkänd ansökan om etisk prövning av djurförsök under 
vissa omständigheter. 

Forska Utan Djurförsök föreslår att en komplettering i djurskyddslagen görs med syfte att göra det möjligt 
att återkalla tillstånd även om det under godkännande tiden framkommer uppgifter om att det finns 
djurfria eller mer skonsamma sätt att nå målet med försöket. Nämnden bör få möjlighet att agera i de fall 
en ändring av metoder är av betydelse för djurens välfärd eller då djurförsöken går att ersätta med andra 
metoder.  

 

 
Kommentarer till förslag till ny djurskyddsförordning 
 
 
8 kapitlet. Djurförsök och etisk prövning 
 
 

9 § De djurförsöksetiska nämnderna ska biträda dem som leder djurförsöken med råd. Omprövning av 
användning av djur i djurförsök ska omprövas från etisk synpunkt vart tredje år.  

Forska Utan Djurförsök anser att beslut om etiskt godkännande av djurförsök även fortsättningsvis bör 
begränsas till tre år. Vi anser också att det måste finnas möjlighet att dra in tillstånd i förväg i de fall då det 
under godkännande tiden framkommer uppgifter om att det finns metoder som kan ersätta djurförsöket 
eller uppnå syftet med metoder som utsätter djur för mindre lidande. Nämnden bör då ha instrument för 
att agera i de fall en ändring av metoder är av betydelse för djurens välfärd. 

 
 

Ytterligare förslag och kommenterar från Forska Utan Djurförsök 

Forska Utan Djurförsök anser att det är viktigt att godkända ansökningar till de djurförsöksetiska 
nämnderna tillsammans med protokoll och reservationer, publiceras på ett lättillgängligt sätt. Vare sig det 
är hela ansökningsblanketten eller en icke-teknisk sammanfattning som publiceras, är det viktigt att 
tillräcklig information finns med för att informationen ska kunna användas som underlag för 3R-



 
 
 

 
 
 

 
 

prioriteringar och strategier. Det innebär t.ex. att det bör finnas med information om antalet djur, 
klassning, syfte och vilka alternativa metoder som övervägts. 

Vi anser också att dagens ansökningsblanketter om djurförsöksetisk prövning bör kompletteras med 
frågor om hur den sökande har undersökt om det finns möjliga 3R-alternativ som kan tillämpas. I 
instruktionerna till sökande bör finnas råd och anvisningar om hur en sådan sökning bör ske. Lärdom kan 
hämtas från andra länder. T.ex. finns i flera amerikanska blanketter frågor som: Vilka databaser har 
konsulterats? Vilka söksträngar? Vilka tidsperioder? Frågorna i blanketten bör också delas upp så att 
separata svar anges för de undersökningar som gjort och argument som anförs för vart och ett av de 
3R:en. 

Utredningen föreslår att lagstiftningen än mer får formen av en ramlag som i högre grad än tidigare ska 
kompletteras med detaljerade föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket. Detta ställer höga krav på 
Jordbruksverket och det är viktigt att Jordbruksverket får både tillräckligt med resurser för att utfärda, 
följa upp och revidera föreskrifter. Det är viktigt att Jordbruksverket i detta arbete har tillgång till 
expertkunskaper, t.ex. i form av vetenskapliga råd. Kompetensen vid det av oss föreslagna 
kunskapscentret för 3R-frågor vara till stor hjälp i arbetet med föreskrifter på försöksdjursområdet. 

Vi ser en generell risk ur djurskyddsynpunkt om branschorganisationer får för stort inflytande i arbetet 
med föreskrifterna och vill påpeka att det är viktigt att intresseorganisationer såsom 
djurskyddsorganisationer får lika stort inflytande.  

 
 
Karin Gabrielson Morton 
Sakkunnig 
Forska Utan Djurförsök 


