
Vedr. nødvendig skifte av fôrleverandør til Komparativ Medisin OUS 
 

KPM har i mer enn 25 år brukt fôr fra SDS (Spesial Diet Services, UK), som importeres til Norge av 

Scanbur. Standard fôr i bruk ved KPM er SDS RM3 (avl) og RM1 (vedlikehold), som begge brukes til 

rotte og mus. Leveransene fra SDS fungerer dessverre ikke lenger som det skal. I lengre tid har det 

vært svært uforutsigbare leveranser av fôr, som forklares med BREXIT, Korona og en rekke andre 

årsaker. Når det nå i tillegg kom et krav fra SDS om at Scanbur må bestille minimum 40m3 med fôr 

ved hver levering fra UK, har Scanbur meddelt at de ikke lengre vil videreføre import av SDS fôr til 

Norge. KPM (og Scanbur) er veldig klar over at fôrbytte ikke er ønskelig av hensyn til 

reproduserbarheten til forsøk, men med et restlager av SDS fôr som rekker til ca utgangen av juni 

måned har vi intet valg - vi må skifte leverandør av fôr. 

Scanbur har sondert alternative leverandører og har valgt å samarbeide med det tyske firmaet Ssniff. 

Ssniff er er veletablert firma med kunder i hele Europa, som kan levere den typen fôr og de 

pakkestørrelser vi trenger og med ønsket emballasje og steriliseringsmetoder. Et avlsfôr som likner 

mest mulig på dagens SDS RM3 fôr har vært et mål for KPM. 

Når vi først må bytte fôr, har vi benyttet muligheten til å velge et standard fôr som ikke inneholder 

soya eller alfalafa og dermed er lavt på fytoøstrogener. Det lave innhold av fytoøstrogener vil være 

en positiv endring i forhold til dagens SDS fôr, og gjør det velegnet for all avl og meget velegnet for 

dyr i tumorforsøk. Alfalfa medfører betydelig autofluorescens ved optisk imaging, og fravær av alfalfa 

vil redusere uønsket bakgrunn ved ulike former for optisk imaging. Et datablad på aktuelt 

standardfôr; V1154, ligger vedlagt, sammen med en sammenligning av dette fôret med dagens RM3- 

og RM1-fôr fra SDS.  

Dersom brukere har behov for spesialfôr i forbindelse med enkeltforsøk anbefales det å bruke Ssniff 

for enklest mulig bestilling og import (via Scanbur). Brukerne står fritt til å importere spesialfôr fra 

andre kilder, så lenge importen skjer i hht Mattilsynets krav og brukere selv står for importen. I 

sakens natur kan import av SDS fôr ikke anbefales og KPM kan ikke bidra til brukers evt egen import 

fra denne leverandør. 

Planer for den praktiske overgang til nytt fôr 

Vi vil i en overgangsperiode på 3 uker blande gammelt og nytt fôr, der vi starter med en 50% 

blanding og ender opp ved 100% nytt fôr etter 3 uker. Dette vil skje i ukene 23, 24 og 25, slik at i uke 

26 vil samtlige dyr være over på nytt fôr. 

Vi har ikke rom for mange unntak fra dette. På gjeldende tidspunktet vil vi stort sett være tomme for 

SDS-fôr og uten muligheter for ytterligere levering av dette. Dersom noen brukere sitter med noen få 

bur i forsøk som skal avsluttes innen uke 26, kan vi sørge for at disse få burene ikke blir med på 

tilvenningen med nytt fôr, men beholder SDS-fôret ut uke 25 (om lagerbeholdningen rekker). Dette 

kan som sagt ikke gjelde mange bur og brukeren må forespørre aktuell seksjonsleder innen utgangen 

av uke 21. 

 

http://www.ssniff.com/

