
2013-12-03,Vetenskapsrådet 
Regler och etik, djurforsok.info 

Försöksdjur mår bättre i miljöberikade burar 
Runt millennieskiftet var det en forskningsboom om välfärden hos försöksdjur. Studierna har gjort att 
djuren fått det mycket bättre i burarna och det gett har gett mer tillförlitliga resultat. Det pågår 
fortfarande mycket forskning. 

Förr i tiden när lokaler och burar för försöksdjur byggdes låg fokus på att de skulle vara standardiserade, billiga 
och rena. Det var också vanligare då att djur hölls ensamma, även flockdjur. All forskning visar att det ger stress 
hos djur som inte vill bo ensamma.  

Djur i bur, ett onaturligt liv? 
Under hösten 2013 ställdes en fråga till Karolinska institutet om försöksdjur. Frågeställaren skrev ”Hur kan man 
som forskare tro att vi får fram bra, sanningsenliga resultat från försöksdjuren som lever i bur, det vill säga ett 
onaturligt liv?”. Det är en fråga som berör många. Man vill att försöksdjuren ska kunna leva så naturligt det går, 
för både djurens och forskningens skull. 

När Katarina Cvek, som är samordnare av försöksdjursfrågor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, arbetade i 
försöksdjurslokaler på 1980-talet innehöll burarna ingenting som kunde likna en naturlig miljö för djuret. De var 
tomma förutom spån på botten. 

– Har man ett djur som inte kan utföra sitt naturliga beteende då blir det en sämre försöksmodell också. Så 
frågan som ställs är helt korrekt. Idag har alla djur miljöberikning och man undviker att hålla dem ensamma om 
det är sociala arter, svarar Katarina Cvek. 

Möss och råttor är sällskapliga djur 
Många försöksdjur är möss och de är sociala djur. Mössen bor numera många tillsammans. Burarna är 
förhållandevis stora så mössen kan vara aktiva genom att klättra. Djuren har också material som de kan bygga bo 
av.  

Råttor, som är vanliga i forskning, är också sociala djur som normalt lever i stora familjer på hundratals 
medlemmar. De är mycket aktiva och kan röra sig över en mil på ett dygn. Deras miljö är inte lika anpassad som 
mössens. 

– Råttor hålls tillsammans 2-4 stycken i burar som borde vara så stora och höga att råttorna åtminstone kan stå på 
bakbenen. Här kan lagstiftningen bli strängare. Resultaten från försök med fettlösliga substanser på djur som inte 
kan röra sig naturligt påverkas, men inte dramatiskt mycket.  

Råttor har idag hus att bygga bo i, men studier visar att de ändå blir inaktiva i buren. Dessutom är det vanligt att 
någon av råttorna i buren blir tyngre än de andra och det kan ge större variationer i resultaten. Om råttor hålls i 
stora burar där 4-8 djur får plats kan de bli mer aktiva och sociala och då mår de bättre. Det ger också bättre 
resultat. 

Naturliga miljöer för försökdjuren är målet 
En generell slutsats är att ju mer naturlig miljön för djuren är desto mer tillförlitliga blir resultaten. Det är också 
dit forskningen om försöksdjurens välfärd strävar. 



– Forskning visar att miljöberikning inte ökar de individuella variationerna i beteendetester och inte heller 
riskerar motstridiga resultat i upprepade studier. Välfärden för försöksdjuren ökar markant, utan att det påverkar 
standardiseringen av resultaten. Det är viktigt. 

Det finns med andra ord ingenting som talar för att man inte ska berika miljön. Tvärtom är forskare överens om 
att i möjligaste mån ta hänsyn till djurens behov. Samtidigt är det viktigt att använda det mest relevanta djuret för 
försöket så att forskningen på ett säkert sätt kan öka kunskapen om sjukdomar och hur vi kan bota dem. 
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