
”Vägbeskrivning”
Skriva Ansökan om etisk prövning av djurförsök  



Jordbruksverkets e-tjänst: 
förberedelser

 Skaffa mobilt bank-ID
 Installera Google Chrome på din dator

(Explorer funkar nästan inte alls, Mozilla funkar inte alltid, 
Edge har vi ingen erfarenhet av)

 Personnummer - knyter forskare till ett eller flera 
Tillstånd att använda försöksdjur
OBS! Innan du söker för första gången måste 
ansvarig föreståndare lägga upp dig i  
systemet

 Öppna Jordbruksverkets hemsida (från Chrome)



Hur hittar man till inloggningen för den etiska ansökan?

1

Jordbruksverkets förstasida



2

3

Hur hittar man till inloggningen för den etiska ansökan?



Klicka här

Hur hittar man till inloggningen för den etiska ansökan?



3. Starta appen
Bank-ID på din 
mobil eller 
surfplatta.

4. Skriv ditt 
personnummer.

5. Klicka på OK.

1. Du kommer först till denna sida: Mobilen visar:

6. Knappa in koden

Klicka här

2. Du kommer då till denna sida:



1. Fyll FÖRST i dina kontaktuppgifter

2 . Klicka SEDAN Ny ansökan

Första gången? Observera ordningsföljden!

Har man väl börjat skriva en ansökan kan man inte lägga till kontaktuppgifterna efteråt



2. Välj föreståndare

1. Välj tillstånd 
(oftast endast ett 
att välja på)

3.  Fyll i uppgifter för  
veterinär/expert

4.  Skriv ansökan



5. Klicka i rutan för samråd.
Men se till att samrådet sker och dokumenteras!
Använd SLUs samrådsblankett.



6. Personalens kompetens – klicka i rutan – personalen 
ska ha rätt utbildning för uppgiften

7. Undvik sekretess



8. Betalning görs via länken i Jordbruksverkets webbutik.
15000 kr - ”Vanlig” ansökan
8000 kr - Pilotförsök, försök på vilda djur och 
privatägda djur
6000 kr - Ändring som påverkar djuren negativt
Efter genomförd betalning får du ett ordernummer.

9. Fyll i betalningsuppgifterna
10.Spara-spara-glöm-inte-att-hela-tiden-spara-spara



Fortsätt 
med syfte

Man kan 
markera 
flera - läs 
noga

Och det 
är här du 
förklarar 
varför du 
måste 
göra djur-
försöket



• Svårhetsgrad: Skall väljas 
efter den högsta 
belastningen något djur kan 
utsättas för inom försöket

• Terminal/organ: enbart 
organuttag på avlivade djur

• Terminal: försök på sövt djur 
som sedan avlivas utan att vakna

• Ringa: enklare behandling av 
djur, enklare provtagning eller 
mätning

• Måttlig: svårare behandling, 
provtagning eller mätning och 
kombinationer av dessa

• Avsevärd: avancerad 
behandling, kombinationer av 
måttliga åtgärder



Fyll i de djurarter som ska användas



I rullgardins-
menyn finns 
ett flertal 
arter listade, 
men man 
kan skriva in 
annan/andra 
arter om 
din/dina 
arter saknas

I vissa fall, t.ex. vid provfiske, kan man skriva artgrupper; 
”Samtliga fiskarter som finns i Östersjön och Västerhavet.”
Det ska då vara uppenbart att man inte kan styra exakt vilka arter man 
kommer att använda och inte heller hur många av varje art. 



Mer om 
vald 
djurart, se 
till att alla 
under-
nivåer är 
med, 
bläddra 
nedåt



Undantag från kravet 
på destinations-
uppfödning

Hållandesätt:
OBS! Om man använder 
privatägda djur eller djur 
fria i naturen kan man 
behöva söka undantag 
enligt ovan



L150, 10 kap.
2 § Nedanstående arter och grupper av arter ska vara
destinationsuppfödda

1. Samtliga arter av genetiskt modifierade ryggradsdjur, SJVFS 
2015:38 32

2. Groda av arterna Xenopus laevis, X. tropicalis, Rana temporaria
och R. pipiens

3. Zebrafisk
4. Vaktel
5. Mus
6. Råtta
7. Marsvin
8. Guldhamster
9. Kinesisk dvärghamster
10.Gerbil
11.Kanin
12.Iller
13.Hund
14.Katt
15.Primater



Osäker på kravet på destinationsuppfödning?

Destinationsuppfödning = uppfödning av försöksdjur, d.v.s. 
djuren föds upp enkom med syftet att de ska användas i 
djurförsök.

Krav på destinationsuppfödning innebär således att endast 
djur som är uppfödda för att bli försöksdjur får användas. 
Djur av samma art som föds upp eller har fötts för andra 
syften (sällskapsdjur, husdjur, o.likn.) eller som lever fritt i 
naturen får inte användas som försöksdjur.

Behöver man ändå använda icke-destinationsuppfödda djur 
av de arter som finns listade i L150 måste man söka 
undantag och förklara varför man inte kan använda 
destinationsuppfödda djur. 



Om hållandesätt = 
Försöksanläggning:

Välj lokal (djurhus) – om 
det finns flera att välja 
på

Beskriv även: 
Utrymme - burtyp och 
storlek
Gruppstorlek

Miljöberikning



Djurägarsamtycke

Om du planerar att bedriva forskning på 
privatägda djur, både på klinik eller i 
besättningar (stall, fiskodling, o. likn.), måste 
du ha ett underskrivet djurägarsamtycke.

Ett förslag på informerat djurägarsamtycke 
ska bifogas ansökan.

Mall för djurägarsamtycke – se dokument på 
samma sida som du hittade denna 
presentation.



Åtgärder: det är här du beskriver själva försöket

OBS! Svårhetsgrad igen!



Fyll i uppgifter om
- Djur
- Åtgärder
- Avlivning eller 

återanvändning

För varje grupp av djur



Klicka för att kopiera en grupp. Då kan du enkelt redigera 
uppgifterna som skiljer grupper åt.

Använd denna funktion med måtta! För många 
likartade undergrupper gör livet onödigt surt för 
ledamöterna i de etiska nämnderna.



Använd istället möjligheten att bifoga bilagor
Klicka på ”Skicka in”.



Län Lokal Vatten Beräknat 
antal 
fiskar

Förväntade arter Beräknad
tidpunkt för
fisket

Blekinge Kallinge Ronnebyån (två 
lokaler)
Sänksjön

500 Abborre, gös, 
regnbågsöring, öring, 
karpfiskar (mört, 
braxen, sarv, m.fl.), 
Gädda

6-10 juni 2016

Gävleborg Söderhamn Bysjön 200 Abborre, gärs, öring, 
mört, gädda

12-14 juni 2016

Norrbotten Kallax Solbergasjön 200 Abborre, mört, gärs, 
braxen, gädda

25-29 juni 2016

Jämtland Östersund Gosjöbäcken 150 Bergsimpa, öring, 4-9 aug 2016
Västra Götaland Såtenäs Skäggeby-

strömmen
400 Öring, abborre, mört, 

stensimpa
11-16 aug 2016

Alternativet hade varit att skapa en undergrupp per lokal, alla med 
samma beskrivning av åtgärden.
Nu – en beskrivning av åtgärd (fisket bedrivs på samma sätt på 
alla lokaler) och så hänvisar man bara till bilagan.

Exempel på hur en bilaga kan utformas



Ska djuren utsättas för flera olika åtgärder kan det vara bra 
att bifoga ett flödesschema; exempel

Ännu bättre blir det om man inkluderar antal djur i varje ruta i flödesschemat



Möjligheten att bifoga bilagor kan givetvis även användas till 
annat.

Ska du använda en ny metod som få hört talas om?
– Bifoga en bild!

Ska du använda några handgrepp som inte är vanligt 
förekommande?
- Bifoga en bild!

Är försöksuppställningen svår att förklara?
- Bifoga en bild!

Etc., etc., etc……



Välj nämnd. 

Klicka på
nämnderna i listan
för att se deras
verksamhets-
områden.
Specialfall är
(1) när man ämnar

bedriva
verksamhet i
flera län och
som rör flera
nämnder, och

(2) vissa typer av
verksamheter.

Läs texten noga.



Fyll i PVS 
(Populär-
Vetenskaplig
Samman-
fattning)



Man kan när som helst under ifyllandet 
spara ansökan som pdf



Om man har Adobe Acrobat Pro kan man t.o.m. 
göra om pdf:n till en word-fil och skicka filen till 
föreståndaren, veterinären, experten eller annan 
för påseende och kommentarer 

I Adobe Acrobat 



Anledningen till att man måste göra på det 
krångliga viset är att ingen annan kan gå in i e-
tjänsten och göra ändringar.

I Adobe Acrobat 



När allt är ifyllt och ansvarige föreståndaren
och andra är nöjda med ansökan:

Klicka på 
”Skicka in”

Glöm inte 
bilagorna!

Markera 
dessa 
rutor

Och 
slutligen 
klicka här



Vilket språk ska man skriva ansökan på?

Svenska! Varför?

Ansökningarna för djurförsöksetisk prövning är
domstolshandlingar och för den typen av
handlingar är svenska i princip det enda
alternativet. Så här står det i Språklagen (Svensk
författningssamling 2009:600):

Språkanvändningen i offentlig verksamhet
10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter 
och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska.



Lycka till med ansökandet!
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