
                  

                                                                                               

Dyreforsøgstilsynet          Stationsparken 31        2600 Glostrup         Tlf.:+45 72 27 69 00               MAIL: dyreforsoegstilsynet@fvst.dk                                            
                                                                                                             WEB:www.dyreforsoegstilsynet.dk 

Dyreforsøgstilsynet 
Fødevarestyrelsen  

 

 

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 for-

pligtigelsen til nøje at beskrive alle påvirkninger, som dyrene planlægges udsat for. Det er alene tilladel-

sens 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 ta-

ler herfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2/2 

 

Retningslinjer for vægttab hos mus og rotter 

 

Vurdering af ernæringstilstanden ved hjælp af legemsvægten er et centralt element i skønnet over belast-

ningen af forsøgsdyr. Vejning af forsøgsdyr foretages med en hyppighed, som er tilpasset den forventede 

hastighed for unormale vægtændringer. 

 

Ved vægttab under forsøg forstås en målbar, utilsigtet reduktion af kropsvægten i forhold til enten den 

gennemsnitlige vægt i kontrolgruppen såfremt en sådan findes eller til den gennemsnitlige vægt af dyr af 

samme stamme, alder og køn.  

 

I tilfælde, hvor forsøgets art maskerer et vægttab (f.eks. tilstedeværelse af tumorer eller ascites), foreta-

ges et skøn over legemsvægten, som den ville være uden bidrag fra den specifikke belastning. Sidst-

nævnte vurderes om muligt ved objektive metoder. I særlige tilfælde, f.eks. disseminerede tumorer, ud-

gør legemsvægten et usikkert mål for ernæringstilstanden, som i disse tilfælde primært vurderes ud fra 

nedennævnte parametre.  

 

Tilladelse udstedes på basis af redegørelse for forventede vægttab, herunder for de grænser for vægttab, 

som udløser ekstraordinær intervention. Belastningsgraden ved vægttabet afhænger af dyreart og vægt-

tabets hastighed, herunder om der er tale om et accelererende vægttab. Virkningen af vægttab bør vurde-

res i sammenhæng med andre parametre, herunder kliniske, adfærdsmæssige og fysiologiske tegn på 

nedsat biologisk funktion. Forsøget afbrydes altid, eventuelt ved aflivning, såfremt vægttabet overstiger 

20 %.  

 

Ved uventet vægttab iværksættes ekstraordinær overvågning og behandling straks efter erkendelse af til-

standen. 

 

Tilsigtede reduktioner i legemsvægten omtales under ’Faste’. 

 


