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Universitetsveterinären

Plan för berikning av försöksdjurens miljö
Gäller för samtliga djuravdelningar vid Lunds Universitet (LU).
För att stimulera naturligt beteende bör boendemiljön berikas på ett sätt som
motsvarar behov hos den enskilda djurarten. T.ex. bör gnagare beredas möjlighet
att bygga bo, gnaga, klättra och att dra sig undan, samt eventuellt söka föda medan
kaniner bör beredas möjlighet till en upphöjd liggplats samt stråfoder och
”gnagpinnar”. Grisar och får ska ha tillgång till stråfoder/halm och
berikningsmaterial (bollar, kedjor eller dylikt).
I Jordbruksverkets föreskrift L 150 kap 16 §§ 17,18 och 19 anges följande
beträffande försöksdjurens miljö: djuren ska ha tillgång till:
• lämpligt bäddmaterial
• attraktiva vilo/sovplatser med plats för samtliga djur i utrymmet att
vila/sova samtidigt
• lämpligt bomaterial
• komplext utrymme
• djuren ska kunna välja mellan olika typer av miljöer för att minska stress
• djuren ska ha tillgång till artspecifik berikning
Alla utrymmen ska minst uppfylla de i L 150, eller motsvarande, angivna ytoch/eller volymkrav. Tillämpningen av ovan angivna krav kan variera beroende på
tekniska förutsättningar och forskningsinriktning vid respektive djuravdelning.
Följande grundprinciper gäller:
Gnagare:
• bäddmaterial som anpassas till bursystem och försöksmodell
• bomaterial som anpassas till stam, bursystem och försöksmodell
• gnagpinne
• stege/hus beroende på bursystem
Kanin:
• bäddmaterial i form av halm eller tyg
• hylla, vid burhållning
• gnagpinne
• stråfoder
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Gris:
•
•
•

strömaterial i form av halm eller spån
stråfoder (hö)
bollar, kedjor eller liknande för lek

Får:
•
•

strömaterial i form av halm eller spån
stråfoder

Xenopus:
• plattform i akvariet
• gömsle
Fågel:
• sittpinne
• sandbad/vattenbad
• spegel
Obs berikningsmaterialet anpassas till arten och artens behov
Fisk:
•
•
•

Bottenmaterial (sand, grus eller bild av dessa material) anpassas till art och
tank/reningssystem
Växter (levande alt. plast) anpassas till tank- och reningssystem.
Sten och gömslen.

Obs berikningsmaterialet anpassas till arten och artens behov samt aktuellt
tanksystem
Undantag från kravet på berikning ska vara godkänt av den Djurförsöksetiska
nämnden.

