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Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2012:26) om försöksdjur och i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:19) 
om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539) 
 
Yttrande 
Nämnden bedömer att de föreslagna ändringarna i föreskrifterna om försöksdjur 
kan effektivisera handläggningen och öka flexibiliteten att kunna genomföra 
väsentliga djurförsök utan någon ökad risk för negativ inverkan på djurens välfärd. 
Nämnden har därför inga invändningar mot förslaget. Vad gäller den avgift för 
ansökan om ändring i ett befintligt etiskt tillstånd som föreslås har nämnden inga 
synpunkter. 
 
Bakgrund 
För att få utföra djurförsök krävs bland annat att försökledaren ansöker om ett 
etiskt godkännande från en regional djurförsöksetisk nämnd. Försöksledaren kan 
inom ramen för ett befintligt godkännande ansöka om ändringar som inte riskerar 
att inverka negativt på djurens välfärd. 
 
I de fall en ändring riskerar att inverka negativt på djurens välfärd måste i dags-
läget försökledaren skriva en helt ny ansökan. Jordbruksverket föreslår en ändring 
i sina föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur så att det blir möjligt att endast 
ansöka om ändringen även i dessa fall. Om en ansökan om ändring gör ärendet 
svåröverskådligt bör nämnden begära in en ny ansökan. 

 
Ändringen i föreskrifterna om försöksdjur medför att Jordbruksverket föreslår en ny 
avgiftskategori i föreskrifterna om avgifter. Förslaget är att en avgift om 3000 kro-
nor tas ut vid en ansökan om ändring i befintligt etiskt godkännande som riskerar 
att påverka försöksdjuren negativt. 
 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Marianne Pettersson, Johan Hultberg, Josef 
Fransson, Emma Nohrén, Kristina Yngwe, Nooshi Dadgostar, Lars Tysklind, 
Annika Eclund, Stellan Welin, Lotta Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt, 
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Anna Tunlid och Lars Ährlund-Richter. Vid ärendets slutliga handläggning utan att 
delta i avgörandet deltog även ersättarna Anders Forsberg, Kew Nordqvist, Daniel 
Bäckström, Rikard Holmdahl och Laura Parducci samt tjänstemännen Birgit Postol 
och Jenny Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
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