
Velkommen til miniseminar om det nye ansøgningssystem AIRD og om vurdering af 

belastningsgrader. Vi er glade for, at så mange har valgt at bruge eftermiddagen sammen 

med os – vi glæder os til en oplysende dag, og til nogle gode og inspirerende 

diskussioner. 
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Dette pakæsel fragter oppakning til basecamp for nogle bjergbestigere. Det er ikke et 

forsøgsdyr, så vi behøver ikke diskutere væsentlig gavn. Men lige som med dyr i forsøg 

kan det være svært at vide, hvor belastende æslet egentlig oplever sin funktion. Og om 

det er oppakningen på ryggen, klokken om halsen eller det, der hænger ned i ansigtet på 

det, som er mest belastende? Eller noget helt fjerde. 

Så ligesom når vi diskuterer belastningsgrader for dyr i forsøg, er det ikke ligefrem nogen 

eksakt videnskab. Men vi kan måske komme det lidt nærmere, hvis vi inddrager så 

mange som muligt af de tilgængelige og relevante oplysninger, i et givent forsøg. Jeg vil 

forsøge at fremhæve nogle af de rettesnore og redskaber, der findes på området, og de 

tanker vi i Dyreforsøgstilsynet og Rådet gør os, når vi vurderer og fastsætter 

belastningsgrader i ansøgninger.

Det er mange af de samme parametre, der skal inddrages når belastningsgraden af et 

forsøg skal vurderes før forsøget udføres, under forsøget samt når belastningsgraden 

skal indberettes – bortset fra at man jo ved den faktiske vurdering af belastningsgraden 

under og efter forsøget har eller har haft dyret foran sig og set påvirkningen af forsøget 

på det.
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Ad 3 - Væsentlig gavn skal kunne retfærdiggøre den belastning, som dyrene udsættes for

Ad 4 – Der skal kunne tages stilling på et oplyst grundlag
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Efter henvendelse fra flere brugere, er vi blevet opmærksomme på, at den tredelte 

vurdering med ubehag, lidelse og smerte er et historisk levn. Der er ikke et krav om 

dette i lovgivningen, og for at gøre processen lidt nemmere, så går vi fra og med AIRD –

altså pr. 1. januar 2017 – over til, at der under Belastningsgraden kun skal angives en 

samlet belastningsvurdering – den højeste, der vurderes at kunne forekomme i forsøget 

for et eller flere af dyrene. 
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Hvordan defineres et dyreforsøg når vi taler belastningsgrad – fra en scala, der 

definitions- eller belastningsmæssigt ikke er et dyreforsøg (og som derfor ikke kræver 

dyreforsøgstilladelse og op til en belastningsgrad på intens, som ikke accepteres i 

Danmark ligegyldigt hvad væsentlig gavn måtte være.

Eksempler på noget, der ikke er dyreforsøg er fx mærkning med gængs procedure eller 

klinisk sundhedskontrol.

Eksempel på intens belastning, som Rådet ikke giver tilladelse til: Fysisk aktivitet til 

udmattelse, learned helplessness, Predation

Kontakt gerne dyreforsøgstilsynet, hvis du er i tvivl
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Tidsperspektivet er centralt for alle tre kategorier. 
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Ikke super pædagogisk, fordi begreberne forklares med sig selv -> det er moderat 

belastende, når dyrene oplever en moderat belastning…

Det der trods alt står – under let belastning, ikke nogen betydelig svækkelse af velvære 

eller generelle tilstand (kortvarig og uden stor betydning for  dyrenes velfærd 

efterfølgende)

Tidsperspektivet er centralt for alle tre kategorier. Belastningen skal for alle tre 

kategorier være kortvarig, ellers ryger den op i næste kategori. Betydelig belastning må 

ikke være langvarig -> intens

Tidsperspektivet skal også medtages, når belastningsgraden vurderes under og efter 

forsøg.
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Hvis der er tvivl om, hvilken belastningsgrad forsøget skal klassificeres som, så overvej

om det er formålstjenligt eller ej at anvende den højere kategori. Husk tidsperspektiv / 

kummulativ belastning
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Det er sjældent at to forsøg er helt ens… Derfor vanskeligt at slå op i et bilag og finde 

belastningsgraden – der er stort set altid noget andet, der skal tages højde for. Men det 

kan give en indikation af, hvor den eller de procedurer man anvender forventes at være 

placeret.

Det er de samme parametre, der skal inddrages, når man vurderer forsøgets egentlige 

belastning under forsøget og ved indberetning.
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Disponeret for at opleve = vise tegn på?

Ikke hvad vi oplever, men hvad vi vurderer at dyret oplever

Kommer måske nogle gange til at negligere eller overse belastning, fordi vi ikke kigger 

efter eller ikke ved hvad vi skal kigge efter.

Fænotype:

Modeller for belastende humane sygdomme:

- Er det relevant for forsøgets resultater, at dyret oplever samme belastning som 

humane patienter?

- Kan dyret tilbydes den samme (eller dele af) den symptombehandling, som gives til 

humane patienter?
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Kopieret direkte fra vejledning om udfyldelse af G-skema på hjemmesiden – Ligger under 

Ansøgning og indberetning -> Vejledninger til ansøgning om dyreforsøg
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Kopieret direkte fra vejledning om udfyldelse af G-skema på hjemmesiden. Tager det 

med her, da det ofte ikke er udfyldt korrekt og fyldestgørende. Vil gerne illustrere, hvilke 

oplysninger vi efterspørger i disse felter.

Disse overvejelser skal også tages med, når man vurderer dyrenes belastning under 

forsøget og ved indberetning.
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Udviklingsgrad ved fødsel forskellig mellem dyrearter:

- Hos nogle arter vil det neonatale dyr måske ikke have udvikling mekanismer til at 

modulere / opfatte en påført belastning – dermed er belastningsgraden måske 

mindre end hos et mere modent dyr

- I andre tilfælde vil et neonatalt dyr ikke have udvikling mekanismer til at udholde en 

belastning – dermed mere belastende end for et mere modent dyr

- Obs. Belastningen ved at det neonatale dyr fjernes fra moderen i en kortere 

eller længere periode

Køn: Ex Nogle typer af tumorforsøg, hvor tumorerne udvikles hurtigere i det ene køn i 

forhold til det andet – dermed kan belastningen også udvikles tidligere
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I mange tilfælde giver det mening, at træne eller tilvænne dyrene til en eller flere 

procedurer. Dog altid en vurdering i forhold til om træningen stresser dyret mere end 

selve proceduren – handler ofte om varighed og gentagelser af en eller flere procedurer. 

Træningen er en del af forsøget, og skal tages med i vurdering af belastningsgraden –

både før og under forsøg og ved indberetning.
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Så hvis det tidligere har været anvendt i et forsøg med let belastning og nu skal anvendes 

i et forsøg med let belastning igen – så kan summen af de to gøre, at det nye forsøg i 

stedet vurderes som moderat.

Kendes både fra dyr og mennesker. Hvis man har været udsat for et traume af en art, så 

kan en tilsvarende, men nogle gange også en noget anderledes, situation udløse en 

stærkere reaktion eller et højt stressniveau, selvom situationen i sig selv måske for et 

naivt dyr (eller menneske) ikke ville være lige så belastende
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Ikke kun den sidste procedure, som bestemmer forsøgets belastningsgrad. Summen af 

belastninger ved alle forsøgets procedurer udgør forsøgets samlede belastning.

En moderat belastning kan blive betydelig, hvis den varer længe nok

Forsøgets varighed vs. Belastningens varighed. Forsøget varer fra første procedure til 

dyret aflives eller går ud af forsøget – belastningen varer i mange tilfælde kortere, evt. 

flere kortere eller længere perioder under forsøget med varierende belastningsgrad –

det giver sammenlagt belastningens varighed.
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Generelt de 3R´er – og som overskriften siger, herunder opstaldning samt pasning og 

pleje.

Tilsynsfrekvens – vi sætter ofte krav om hyppige tilsyn, samt at forsøget stoppes, hvis der 

er risiko for at forsøgets tilladte belastningsgrad overskrides inden næste tilsyn.

Husk at bruge tilgængelige erfaringer fra kolleger. Lad andre læse forsøgsprotokollen 

med jævne mellemrum og stille kritiske spørgsmål.

Brug dyrevelfærdsorganet som moderator for implementering af 3R tiltag i de forsøg, 

der udføres på faciliteten. 
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Belastningsgraden skal ikke bruges som humant endepunkt. Men de H.E. skal sikre at 

belastningsgraden ikke overskrides. Og dermed at væsentlig gavn opfyldes.

En høj belastningsgrad betyder jo ikke, at man ikke skal gribe ind før dyrene når dertil –

hvis det er muligt.

Som oftest vil det være én eller enkelte grupper, hvor der er risiko for den højeste 

belastningsgrad. 
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Vi oplever ganske ofte, at der angives meget generelle parametre som humane 

endepunkter (påvirket almentilstand) i stedet for forholdsvis indlysende parametre for 

forsøgstypen – fx temperatur / feber i nogle typer af infektionsforsøg. Sæt mål på de 

parametre, der angives.

I nogle tilfælde er det ikke foreneligt med forsøgets formål, hvis der ses symptomer af 

nogen art hos dyret – så kan man anvende det som endepunkt. I stedet for senere 

endepunkter, som sådan set ikke giver mening.
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EU: Der gives en række eksempler på forsøgstyper samt hvilken belastningsgrad, de er 

vurderet til. Dokumentet er udformet af en række eksperter fra EU medlemslandende –

både inspektører, fageksperter, personer fra dyrevelfærdsforeninger samt andre 

interessenter. De er derfor ikke nødvendigvis illustrative for den belastningsvurdering 

Rådet laver i Danmark. Men dokumentet kan være nyttigt i forhold til at udforme 

scoreskemaer og få inspiration til, hvilke parametre man bør inddrage i vurdering af 

humane endepunkter i forskellige forsøgstyper.

NC3R´s: En række værktøjer til alle stadier af forsøgsplanlægning og udførelse, herunder 

bl.a. grimace scales til vurdering af smerte i mus, rotter og kaniner.

RSPCA: Har haft fokus på især reducering af procedurer med betydelig belastning. Ligger 

en del materiale om dette på deres hjemmeside, bl.a. Roadmap posteren samt 

uddybende artikler. Kan formentlig også anvendes på forsøg med en lavere 

belastningsgrad end betydelig – begynd med fokus på de mest belastende forsøg på 

faciliteten (DVO)
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Gælder både før, under og efter forsøg. Vejledning til at udfylde ansøgning om 

dyreforsøg på hjemmesiden under Ansøgning og indberetning -> Vejledninger til 

ansøgning om at udfylde en ansøgning
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Også for ansøgers egen skyld – giver overblik over forsøgets procedurer, og kan 

formentlig være en hjælp i forhold til at vurdere belastningsgraden prospektivt – og til at 

vurdere om de fastsatte frekvenser og antallet er procedurer er rimeligt
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Antal procedurer samt frekvensen for det og angivelse af restitution
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Findes på hjemmesiden – skrevet ind i vejledningen til at udfylde ansøgning om 

dyreforsøg

Vægttabsgrænse er max – ikke over 20%

Suppler med relevante symptomer for forsøgstypen og graduér dem – og husk at angive, 

hvornår og hvordan der interveneres eller dyret aflives / forsøget stoppes

Udviklet til mus og rotter, men kan formentlig omskrives til andre arter, hvis forsøgets 

relevante parametre indsættes
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Tilsyn og intervention.
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Vejledning til at udfylde ansøgning om dyreforsøg på hjemmesiden. 

Realistisk vurdering af belastningsvurdering: Den højeste belastningsgrad et dyr vurderes 

at kunne blive udsat for, hvis procedurerne udføres af kompetent personale i henhold til 

god praksis. Ikke det værst tænkelige, hvis alt går galt (faciliteten brænder ned) eller 

overdreven optimistisk (dyrene synes faktisk nærmest, at det er rart…)
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Undgår forvirring, hvis vi holder os til begreberne let, moderat og betydelig

Belastningsgraden sættes til let – et af de humane endepunkter lyder: Dyret aflives, hvis 

det ligger apatisk hen i mere end 24 timer… Det hænger ikke sammen.

Undgå at bruge formuleringer, der negligerer belastningsgraden

Vær konsekvent i beskrivelsen af procedurer og belastningsgrader gennem hele 

ansøgningen.

Belastningen af fx adfærdsforsøg negligeres i nogle tilfælde – måske et historisk levn.
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Nødvendigt med løbende evaluering af dyrenes belastning for at kunne indberette 

faktiske belastningsgrad.

Ofte usandsynligt at alle dyr i samme forsøg oplever samme belastning – derfor ofte 

usandsynligt at de alle skal indberettes med samme belastningsgrad.

Def. På terminale / akut forsøg – ofte misforstået i ansøgninger, formentlig pga. 

formulering i hjælpeteksten.
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Brug kollegers erfaringer og ekspertiser. Giver alle en bedre forståelse for 

belastningsgrader mm. Standardisering på og mellem faciliteter.
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Sådan blev forsøg i Danmark vurderet i 2014 og 2015. Positivt at andelen med vurderet 

faktisk belastning på betydelig ligger forholdsvist lavt. Men vi skal fortsat have fokus på 

at nedbringe andelen af disse og på at nedbringe belastningen i de forsøg, der udføres 

generelt.
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