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Remiss: Förvaltning eller djurförsök med vilda 
djur (Rapport 2019:19) 
Dnr N2019 /02558/DL 
 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande 
som sitt svar på rubricerad remiss. 
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
 
Bifogat yttrande har utarbetats av centrumchef Joakim 
Holmdahl (sammankallande), professor Anssi Laurila vid 
institutionen för ekologi och genetik, professor Svante Winberg 
vid institutionen för neurovetenskap samt 
universitetsveterinärerna Solveig Tjäder och Anna Granlund. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Anna Lind. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck. 
 
 
 
 
 
Eva Åkesson 
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 YTTRANDE 
 
 2020-06-16 UFV 2020/688 
 
 
 Näringsdepartementet 
 

Remiss: Förvaltning eller djurförsök med vilda 
djur (Rapport 2019:19) 
Dnr N2019 /02558/DL 
 
Uppsala universitet har anmodats lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
 
Följande experter har deltagit i yttrandet: 
- Joakim Holmdahl, centrumchef och sammankallande 
- Anssi Laurila, professor i biologi, särskilt populationsbiologi 
och naturvårdsbiologi  
- Svante Winberg, professor i beteendeneuroendokrinologi 
- Solveig Tjäder, universitetsveterinär 
- Anna Granlund, universitetsveterinär 
 

Kort sammanfattning 
Utredningen föreslår tre konkreta åtgärder: att förenkla 
förvaltning och hantering av djurpopulationer genom att dessa 
inte skall betraktas som djurförsök om dessa ej har ett 
vetenskapligt syfte, att bedömningskriterierna för detta behöver 
utredas vidare samt att en djurförsöksetisk nämnd skall utses 
som får särskilt ansvar för försök med vilda djur. Åtgärder som 
utredaren föreslår ligger i linje med universitetets åsikter. 
 

Övergripande generella synpunkter 
Utredningen är gedigen och stor i omfattning. Slutsatserna av 
utredarna ligger dock i tiden och i samklang med vår omvärld. 
 

Kommentarer och ändringsförslag 
Några saker bör dock noteras: 
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1. Om åtgärder inom förvaltning inte skall betraktas som 
djurförsök bör detta regleras på motsvarande sätt som andra 
undantag, t.ex. ringmärkning (SJVFS 2019:9 2 kap 20§), och 
inte i djurskyddslagen. 
2. Det sägs att föreslagna åtgärder kommer att minska den 
administrativa bördan för de etiska nämnderna, vilket nog kan 
anses försumbart. Däremot innebär åtgärden en ej försumbar 
minskning av administration inom brukarledet. 
3. Det är mycket bra att detta arbete hanteras av en utsedd 
djurförsöksetisk nämnd, vilket både ökar kunskapen och 
underlättar för likabehandling av kund. 
4. Ovan skulle också kunna ske i brukarledet genom att 
förvaltningen knyts till en djurförsöksorganisation med en 
tillståndshavare som kan agera som paraply i detta, vilket är en 
effektivisering och dessutom underlättar kunskapsinhämtandet 
och tillvaratagandet av denna. 
5. Samma metoder används i både förvaltning och djurförsök 
med vilda djur. Åtgärder där vilda djur hålls tillfälligt av 
människan och utsätts för ingrepp såsom sövning bör omfattas 
av djurförsökslagen och betraktas såsom djurförsök. 
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