Rådet for Dyreforsøg
Retningslinjer vedrørende standardiserede belastninger af dyr i forsøg
Rådet for Dyreforsøg tager særskilt stilling til alle ansøgninger efter individuel bedømmelse. Generelle retningslinjer
er vejledende med hensyn til ansøgningers udformning, og fritager ikke ansøger for forpligtigelsen til nøje at beskrive
alle påvirkninger, som dyrene planlægges udsat for. Det er alene tilladelsens ordlyd, som fastlægger omfanget af de
tilladte procedurer.
Nærværende retningslinjer beskriver standardiserede procedurer og påvirkninger, som hyppigt indgår i ansøgninger
om forsøg med dyr. Belastninger inden for de beskrevne rammer kan forventes godkendt som led i dyreforsøg,
såfremt ansøgningen ikke også omfatter særlige forhold, som taler herimod, f.eks. eksistens af en mere skånsom
metode til opfyldelse af samme formål. De beskrevne belastninger kan under særlige omstændigheder fraviges, men
kun efter præcis beskrivelse af de specielle forhold, som taler herfor.
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Dyreforsøgstilsynets scoreskema for mus og rotter
Musen / rotten scores for sygdomstegn efter et scoringssystem, der går fra 0−4:
0. Ingen symptomer
1. Nedsat spontan aktivitet, evt. lidt uplejet pels, vægttab max 10% i forhold til dyr af samme stamme,
alder og køn.
2. Symptomerne for score 1 og / eller nedsat provokeret aktivitet, evt. pjusket pels, vægttab max 15% i
forhold til dyr af samme stamme, alder og køn.
3. Symptomerne for score 1 og 2 og / eller pjusket pels, halvt lukkede øjne, nedsat vand og / eller føde
indtag, vægttab max 20% i forhold til dyr af samme stamme, alder og køn.
4. Symptomerne for score 1-3 og / eller bevæger sig ikke selvom der puffes blidt til dyret, kryber
sammen, kold, indtager ikke vand og føde, vægttab max 20% i forhold til dyr af samme stamme, alder og
køn.
Dyrene tilses minimum 2 gange om dagen (først og sidst på arbejdsdagen) gennem hele forsøget. Hvis score 2 opnås,
skal situationen forsøges afhjulpet med fx smertebehandling, væskebehandling, opblødt foder i bunden af buret eller
anden relevant behandling. Ved score 2 observeres dyrene minimum hver 4. time. Ved score 3 aflives dyrene.
Dyrene scores efter det symptom, der giver den højeste score: Altså selvom et dyr kun har et af de symptomer, der
er nævnt under score 3, så er scoren 3.
Dyrene vurderes altid efter en helhedsvurdering. Hvis der er tvivl om, hvorvidt musen har nået en score, hvor den
skal aflives eller om anden intervention vil være tilstrækkelig skal dyrlæge tilkaldes og vurdere dyret.
Belastningsvurdering:
0: Ingen
1: Let
2: Moderat
3: Betydelig
4: Intens

Dyreforsøgstilsynet

Stationsparken 31

2600 Glostrup

Tlf.:+45 72 27 69 00

MAIL: dyreforsoegstilsynet@fvst.dk
WEB:www.dyreforsoegstilsynet.dk

