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Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om 
avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539) 
 
Yttrande 
Universitet och högskolor står för majoriteten av de ansökningar om etisk prövning 
som granskas av de regionala nämnderna. Gentekniknämnden saknar därför en 
konsekvensbeskrivning av hur de påverkas av avgiftshöjningen. Att öka avgifterna 
för djurförsöksetisk prövning kommer troligtvis att leda till färre men mer om-
fattande ansökningar, som blir svårare för nämnderna att bedöma. Det kan i sin tur 
leda till merarbete för alla parter och försena projektstarten. Mindre försök, som 
pilotprojekt och studenters examensarbeten är inte alltid externfinansierade. Så-
dana projekt blir svårare att genomföra eftersom inga medel finns för att täcka 
högre avgifter. Det blir också svårare att söka pengar för dessa avgifter i de fall 
finansiären är en liten ideell organisation.  
 
Sammanfattningsvis känner Gentekniknämnden en oro för att den föreslagna höj-
ningen ska få negativa konsekvenser för forskningen vid universitet och högskolor. 
 
Bakgrund 
Sedan 2013 har de regionala försöksdjursetiska nämnderna tagit ut en avgift för 
prövning av ansökningar om etiskt tillstånd. Beroende på hur komplicerad en an-
sökan är, är avgiften i dagsläget mellan 1 500 och 6 000 kronor. Före 2013 finan-
sierades nämndernas arbete med allmänna medel. 

 
De regionala nämnderna går idag med underskott vilket till stor del har sin grund i 
att antalet ansökningar sjunkit jämfört med tiden innan avgifter infördes. Det beror 
enligt Jordbruksverket dels på att många sökte tillstånd innan avgifterna höjdes 
och att många ansökningar blivit mer omfattande.  
 
Jordbruksverket föreslår att avgifterna för etiska tillstånd höjs. Det spann som 
föreslås är från 1 500 till 26 000 kronor per tillstånd. Den lägsta avgiften gäller an-
sökan om ändring av ett befintligt etiskt tillstånd som inte riskerar att inverka nega-
tivt på djurs välfärd. Ansökningar inom denna kategori kommer från den 14 febru-
ari 2018 att tas om hand av lokala djurskyddsorgan. 
 
För den avgiftskategori som omfattas av flest ansökningar föreslås en ökning från 
6 000 till 14 000 kronor. Det högsta beloppet, 26 000, föreslås gälla stora eller 
komplexa ansökningar.  
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I konsekvensbeskrivningen inför införandet av avgifter för försöksdjursetisk pröv-
ning finns uppgifter om att företag står för 340 av 1 600 etiska ansökningar per år 
och att den siffran troligtvis kommer att minska till 240. 
 
Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats 
av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Josef 
Fransson, Kristina Yngwe, Wiwi-Anne Johansson, Lars Tysklind, Stellan Welin, 
Lotta Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt och Maria Björkman samt 
tjänstgörande ersättarna Kew Nordqvist, Mariette Andersson och Gunnar 
Johanson. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet deltog 
även ersättaren Anders Forsberg samt tjänstemännen Birgit Postol och Jenny 
Carlsson. 
 
 
 
Birgitta Eilemar 
 
 
 
    Marie Nyman 
 
 


	Jordbruksverket
	Avdelningen djurskydd och hälsa
	Att: Johan Nilsson
	e-post:
	forsoksdjur@jordbruksverket.se
	Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539)
	Yttrande
	Universitet och högskolor står för majoriteten av de ansökningar om etisk prövning som granskas av de regionala nämnderna. Gentekniknämnden saknar därför en konsekvensbeskrivning av hur de påverkas av avgiftshöjningen. Att öka avgifterna för djurförsöksetisk prövning kommer troligtvis att leda till färre men mer omfattande ansökningar, som blir svårare för nämnderna att bedöma. Det kan i sin tur leda till merarbete för alla parter och försena projektstarten. Mindre försök, som pilotprojekt och studenters examensarbeten är inte alltid externfinansierade. Sådana projekt blir svårare att genomföra eftersom inga medel finns för att täcka högre avgifter. Det blir också svårare att söka pengar för dessa avgifter i de fall finansiären är en liten ideell organisation. 
	Sammanfattningsvis känner Gentekniknämnden en oro för att den föreslagna höjningen ska få negativa konsekvenser för forskningen vid universitet och högskolor.
	Bakgrund
	Sedan 2013 har de regionala försöksdjursetiska nämnderna tagit ut en avgift för prövning av ansökningar om etiskt tillstånd. Beroende på hur komplicerad en ansökan är, är avgiften i dagsläget mellan 1 500 och 6 000 kronor. Före 2013 finansierades nämndernas arbete med allmänna medel.
	De regionala nämnderna går idag med underskott vilket till stor del har sin grund i att antalet ansökningar sjunkit jämfört med tiden innan avgifter infördes. Det beror enligt Jordbruksverket dels på att många sökte tillstånd innan avgifterna höjdes och att många ansökningar blivit mer omfattande. 
	Jordbruksverket föreslår att avgifterna för etiska tillstånd höjs. Det spann som föreslås är från 1 500 till 26 000 kronor per tillstånd. Den lägsta avgiften gäller ansökan om ändring av ett befintligt etiskt tillstånd som inte riskerar att inverka negativt på djurs välfärd. Ansökningar inom denna kategori kommer från den 14 februari 2018 att tas om hand av lokala djurskyddsorgan.
	För den avgiftskategori som omfattas av flest ansökningar föreslås en ökning från 6 000 till 14 000 kronor. Det högsta beloppet, 26 000, föreslås gälla stora eller komplexa ansökningar. 
	I konsekvensbeskrivningen inför införandet av avgifter för försöksdjursetisk prövning finns uppgifter om att företag står för 340 av 1 600 etiska ansökningar per år och att den siffran troligtvis kommer att minska till 240.
	Beslut i detta ärende har efter föredragning av kanslichefen Marie Nyman fattats av ledamöterna Birgitta Eilemar, Stefan Johansson, Marianne Pettersson, Josef Fransson, Kristina Yngwe, Wiwi-Anne Johansson, Lars Tysklind, Stellan Welin, Lotta Rydhmer, Rishi Bhalerao, Tina D’Hertefeldt och Maria Björkman samt tjänstgörande ersättarna Kew Nordqvist, Mariette Andersson och Gunnar Johanson. Vid ärendets slutliga handläggning utan att delta i avgörandet deltog även ersättaren Anders Forsberg samt tjänstemännen Birgit Postol och Jenny Carlsson.
	Birgitta Eilemar
	Marie Nyman

