
Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) 
 
Her kommer en ny oppdatering fra Mattilsynet: 
 
ENDRINGSSØKNADER OG ENDRINGSMELDINGER 
Vi minner om at endringssøknad/endringsmelding for godkjente forsøk må sendes fra FOTS. Endringer av forsøk som kan 
svekke dyrevelferden er søknadspliktig. Slike endringer kan være bruk av flere dyr, bruk av mer belastende metoder, 
forlengelse av forsøkene i tid eller annet. Behandling av slike søknader ilegges gebyr.  
 
FOTS skal også brukes for å melde inn endringer som ikke forventes å svekke dyrevelferden. Slike endringer kan være 
endring av forsøksansvarlig, forsøksperiode (f. eks. ved forsinket oppstart), flytting til annen forsøksdyrvirksomhet eller 
andre endringer av den opprinnelige søknaden og godkjenningen. Ved endring av virksomhet må bekreftelse fra PMSK 
ved begge virksomheter legges ved. Behandling av endringsmeldinger ilegges ikke gebyr. Dersom vi vurderer en 
endringsmelding som en endringssøknad vil vi be søker om fakturareferanse før vi behandler søknaden ferdig.  
 
 
RAPPORTERING AV BRUK AV DYR I 2020  
Rapportering av bruk av dyr i skjemaet i FOTS går stadig bedre. Siden noen allerede har begynt å rapportere for 2020 vil 
vi gjerne presisere et par ting om den faktiske belastningsgraden som skal rapporteres: 

 Non recovery (terminalt) skal kun brukes når dyrene er i anestesi under hele forsøket og avlives mens de er i 
anestesi.  

 Når dere åpner årets rapporteringsskjema, vil dere se at den belastningsgraden som er oppgitt i søknaden, er 
tydelig markert, til hjelp for rapporteringen. Med det som utgangspunkt må det vurderes om noen eller flere av 
dyrene endte på en annen belastningsgrad. 

 
 
Presisering av retningslinjer for rapportering av faktisk belastningsgrad for dyr som blir funnet døde: 
Dyr som blir funnet døde, kan ha dødd som en konsekvens av prosedyrer som er utført i forbindelse med forsøk eller av 
andre årsaker som ikke har direkte sammenheng med forsøket. 
• Selvdød som ikke antas å være relatert til prosedyrene, skal ikke automatisk rapporteres med betydelig belastning, 
men med den høyeste belastningsgraden dyret har opplevd som følge av gjennomførte prosedyrer. 
• Selvdød som sannsynligvis er relatert til prosedyrene, skal rapporteres med betydelig belastning hvis man ikke er 
sikker på at dyret ikke opplevde betydelig belastning før det døde. Hvis det er usannsynlig at dyret opplevde betydelig 
lidelse før det døde, må klassifiseringen basere seg på det man vet om dyrets opplevelser før det døde, slik som 
hyppighet av tilsyn, smertelindring osv.  
 
For mer informasjon se EU-kommisjonens guideline Severity Assessment Framework: 
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/severity/en.pdf 
 
og FELASA/ECLAM/ESLAV Working Group Report: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5987990/ 
 
Vi ber om at alle PMSK videreformidler denne informasjonen til forsøksansvarlige ved sin virksomhet. 
 
Med vennlig hilsen 
Mattilsynet 
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