
Djurförsök i Sverige
Enligt Sveriges djurskyddslag är det tillåtet att använda 
djur i försök och att utsätta dem för lidande, även svårt 
och långvarigt lidande, så länge försöket är godkänt av 
en djurförsöksetisk nämnd. Varje år påbörjas försök 
på i genomsnitt en miljon djur i Sverige. I det antalet  
är inte provfiske medräknat, vilket omfattar drygt  
6 miljoner fiskar varje år. Nedan följer tre exempel på 
djurförsök som förekommer i Sverige:

Nätdroger undersöks
Syftet med försöken är att undersöka hur nätdroger 
omsätts i kroppen och deras beteendepåverkan. Möss 
injiceras med drogen och effekterna förväntas likna 
de som ses vid användning av cannabis, amfetamin, 
kokain, LSD, morfin och heroin. Antal: 5 250 möss.1

Test av läkemedelssubstanser
Olika toxikologiska tester av substanser utförs. Om 
försöket leder till allvarliga symptom avbryts det,  
vilket innebär att försöken ändras eller att djuret  
avlivas. Exempel på sådana symptom är dämpat 
beteende eller dämpad vakenhetsgrad, andningsbesvär 
med förstärkta andningsljud eller påtagliga ihållande 
kramper. Antal: 300 hundar.2

Undersökning av plast i fiskar
Syftet med försöken är att undersöka vilka effekter 
plastpartiklar i havet har för fiskar. I försöken ges 
fiskar plastpartiklar via vattnet eller maten.  
Antal: 7 500 fiskar, varav 5 000 yngel (främst spigg, 
regnbåge, zebrafisk).3

Vad tycker Djurens Rätt?
Djurens Rätt anser att det är oacceptabelt att djur 
utsätts för plågsamma djurförsök och arbetar för att 
avveckla djurförsöken. Så länge som djurförsök utförs 
är det viktigt att minska djurens lidande och därför 
arbetar Djurens Rätt för att det ska utarbetas en  
nationell handlingsplan för att minska antalet  
djurförsök och för att reducera lidandet för de djur 
som utnyttjas.

I Sverige finns det sex regionala djurförsöksetiska 
nämnder som har i uppdrag att göra en etisk prövning 
av alla ansökningar om djurförsök. Djurens Rätt  
arbetar för att det i de regionala djurförsöksetiska 
nämnderna ska finnas etologisk kompetens, kompetens 
om alternativa metoder i förhållande till prövningen, 
objektiv veterinärmedicinsk kompetens samt att det i 
nämnderna ska finnas handläggarstöd.

För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurför-
sök i större omfattning än idag krävs det forskning. 
Det kostar mycket att utveckla, utvärdera och sprida 
nya metoder. De 13 miljoner kronor som staten årli-
gen ger i anslag för utveckling av alternativa metoder 
till djurförsök är för lite, särskilt i relation till de 128 
miljarder som det årligen satsas på forskning och 
utveckling i Sverige.4

Källor 
1. Ansökan om etisk prövning av djurförsök, diarienummer 49-14,  

Linköpings regionala djurförsöksetiska nämnd.

2. Ansökan om etisk prövning av djurförsök, diarienummer 65-2013,  
Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd.

3. Ansökan om etisk prövning av djurförsök, diarienummer 220-2013,  
Göteborgs regionala djurförsöksetiska nämnd.

4. Regeringens budgetproposition 2015/16:1.
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Lidande och smärta
Djur som utnyttjas i djurförsök är precis som andra 
djur av samma art; de upplever smärta, lidande och 
har behov av att kunna utföra sitt naturliga beteende. 
Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom 
ramen för ett enskilt försök - detta är mycket vanligt 
och det kan vara allt från timmar till flera år som de 
utnyttjas i samma försök. Nästan alla djur som an-
vänds i djurförsök dör till följd av försöken eller dödas 
när försöken är klara.

Djurförsök innebär att smärta och lidande kan börja 
redan innan djuret används i försök. Avel och genma-
nipulering kan leda till att djur föds med sjukdomar 
eller missbildningar. En del genmanipulerade djur är 
så svårt sjuka och skadade att de dör i samband med 
födseln eller kort därefter.

Försöksdjurens livsmiljöer är ofta torftiga, med trånga 
utrymmen och brist på stimulans. Många djur hålls 
ensamma lång tid, detta gäller även djur som normalt 
lever tillsammans i flock. Djur som inte får utlopp för 
sina naturliga behov och beteenden utsätts för stress 
och kan utveckla stereotypa beteenden.
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Försök inte 
med mig 

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd 
behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a 
STÖD50 till 72 901.

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du 
rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer 
och företag.

Djurens Rätt
Box 17132 
104 62 Stockholm facebook.com/djurensratt

twitter.com/djurensratt 

instagram.com/djurensratt

youtube.com/djurensratt 

08-555 914 00  
www.djurensratt.se
info@djurensratt.se
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göra skillnad:

Välj icke-djurtestat
När du handlar kosmetika, hygien- eller hushållsprodukter så 
se till att välja produkter som garanterat inte är testade på djur 
(EU införde år 2013 ett förbud mot att sälja nya djurtestade 
kosmetika- och hygienprodukter men förbudet är långt ifrån 
heltäckande). Du hittar de företag som är godkända av Djurens 
Rätt på djurensratt.se/icke-djurtestat och i appen Djurvänligt.

Kontakta de som bestämmer
I denna folder har vi listat konkreta förslag på vad Djurens 
Rätt tycker och arbetar för. Hjälp oss att göra skillnad genom 
att kontakta politiker och andra beslutsfattare och uppmana 
dem att agera för de djur som utsätts för djurförsök. Din röst är 
viktig och gör skillnad!

Sprid ordet!
Beställ fler exemplar av denna folder från Djurens Rätt och 
dela ut. Skriv insändare. Diskutera i sociala medier, dela gärna 
de inlägg som Djurens Rätt lägger ut. Vill du göra skillnad  
tillsammans med andra så har Djurens Rätt lokal verksamhet 
på många orter runtom i landet.


