Djurskyddsmyndighetens
författningssamling

ISSN 1652-3040

Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 SKARA
Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om
statistikföring vid djurförsök;
beslutade den 9 november 2004.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver1 med stöd av 54 § djurskyddsförordningen
(1988:539) följande:
1 § Uppgifter ska årligen lämnas om det totala antalet djur av djurklasserna
däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar som använts vid
djurförsök.
2 § Uppgifter ska också årligen lämnas om antalet djur som använts i djurförsök av följande slag:
1. försök med direkt medicinsk eller biologisk anknytning och försök
inom utbildningen,
2. försök med inriktning på skyddet av människor, djur och miljö,
3. försök som krävs enligt svensk eller utländsk lagstiftning eller internationella konventioner,
4. beteendeförsök,
5. försök för uttagande av organ eller organdelar,
6. övriga försök.
3 § Uppgifter för ett kalenderår ska senast den 1 mars påföljande år lämnas
till Djurskyddsmyndigheten på fastställd blankett.
4§

Ansvarig för att uppgifter enligt denna föreskrift lämnas är:
1. godkänd föreståndare enligt 20 § djurskyddslagen (1988:534) eller,
om sådan inte finns,
2. den som använt försöksdjur.

5 § Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1

Jfr rådets direktiv 86/609/EG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga
ändamål (EGT nr L358, 18.12.1986 s. 1, Celex 31986L0609). Senast ändrat genom rådets
direktiv 2003/65/EG av den 22 juli 2003 (EGT nr L 230, 16.09.2003, s. 32, Celex
32003L0065).
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------------------------Ikraftträdandebestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005 då Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (LSFS 1989:38) med föreskrifter om statistikföring
vid användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. ska upphöra att gälla.
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