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SEPARERING AV UNGER FRA MUS- OG ROTTEAVL 

1.0 FORMÅL 

1.1 Mus- og rotteunger separeres fra foreldrene før et nytt kull blir født, dette for å unngå overfylte bur 

og unødig belastning på moren og for å sikre at yngre unger har gode sjanser for å overleve. 

1.2 Det skal sikres god dyrevelferd for de nyseparerte ungene.  

2.0 FORDELING AV ANSVAR 

2.1 KPM separerer unger fra avlsbur oppstallet i KPM, KPMe og Konvensjonell enhet mandag til fredag. 

Unger separeres i utgangspunktet ikke i helgen og på helligdager, men kan separeres når det er tid til 

dette. 

2.2 Bruker må gi tydelig beskjed til KPM dersom enslige hanner/hunner i et kull skal beholdes. Disse må 

møte kriteriene nevnt i punkt 3.3.  

3.0 PROSEDYRE 

3.1 Mus separeres i utgangspunktet på dag 20 etter fødsel. Rotter separeres på dag 21 etter fødsel. Både 

mus og rotter kan bli drektige rett etter fødsel. Mus kan gå drektige fra 18 til 21 dager, avhengig av 

linjen. Rotter går ofte drektige en eller to dager lenger enn mus. 

3.2 Det eldste kullet til en hunn skal separeres før det nye fødes for at hun skal klare å ta seg av de nyfødte 

på best mulig måte. Hvis ungene er små eller svake, kan de bli stående lenger enn 20/21 dager dersom 

det er liten sannsynligheten for at hunnen føder på nytt. Små unger som blir igjen i buret skal ha våtfór. 

Oppdater avlsburet med ny dato for separering. 

3.3 Dersom det kun er en hann eller en hunn i kullet, skal denne avlives. Unntaket er hvis det er en 

nyetablert linje eller andre svært viktige individer. Bruker må gi beskjed til KPM dersom kull er kritiske 

for overlevelsen av linjen. Unge dyr skal ikke oppstalles alene grunnet store muligheter for stress og 

mistrivsel. Hanner kan ikke plasseres med andre hanner grunnet slåssing. Det er ikke ønskelig av alle 

brukere at hunner fra ulike avlsbur plasseres sammen grunnet ulike stamtavler/ulik alder. Unge hunner 

som plasseres med hunner som er en del eldre kan også bli dårlig mottatt. Dersom enslige hunner i et 

kull skal plasseres sammen med andre hunner, må disse kunne identifiseres med ulik øremerking.  

3.4 Kullet skal på forhånd ha blitt kjønnsbestemt, men dette kontrolleres ved separering. Kjønnene kan 

differensieres ved å se på avstand fra anus til penis/vagina (urogenital avstand). Hanner har lenger 

urogenital avstand enn hunner. Kjønnet hos pigmenterte mus, særlig hos yngre og nyfødt mus, kan 
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også differensieres med anogenital pigmentering (se Bilde 1). Hanner har en tydelig mørkere flekk ved 

perineum enn hunner.  

3.5 Nyseparerte unger separeres umiddelbart i Science Linker (SL). Det undersøkes om kullet skal få 

generert en tag- request. Andre notiser på avlsburkortet skal inspiseres og kommentarer om fenotype 

og miljøberikelse skal kopieres over på burkortet til ungene. Hanner får blått burkort og hunner får 

rosa burkort. Unger av samme kjønn fra samme kull skal ikke splittes opp dersom de kan oppstalles 

samme (se tabell under for oppstalling av mus og rotter). Unntak fra dette skal stå på avlsburkortet. 

3.6 Dersom det er født to kull svært tett i buret og man ikke kan se forskjell på disse, separeres de som ett 

kull. Er det registrer to kull i SL, separeres hannene som ett kull med samme fødselsdato og hunnene 

som det andre kullet. 

3.7 Ungene skal fordeles slik; GM500 = maks 5 mus, GM900= 6- 11 mus, GR900= maks 4 rotter. Rotter skal 

aldri separeres direkte til GR1800 pga. problemer med vanninntak. Burene plasseres på rack som er 

tiltenkt brukergruppen. 

3.8 Burene skal ha tilstrekkelig med miljøberikelse, som ekstra papir hvis nødvendig og tunell/ iglo. Det 

skal legges litt mat i bunnen av buret. Gi ekstra mat, men ikke overfyll fórkurven. Se til at fórkurven er 

riktig plassert i sporene, slik at dyr ikke blir fanget i den. Hanmus får litt papir fra avlsburet for å 

forhindre fremtidig slåssing. Se til at løpehjul gis hvis dette står beskrevet på burkortet. GM500- bur 

skal ha en liten vannflaske, GM/GR900 skal ha to store vannflasker. 

3.9 Alle nyseparerte unger skal ha oppbløtt mat i en petriskål. Maten skal på forhånd ha blitt oppbløtt før 

det plasseres i skålen. Etterfyll vann med vannflasken du gir til ungene. Ikke overfyll skålen. Er ungene 

tydelig små, skal disse følges opp. Buret merkes med burnummer, dato og «Give wet food» på en rosa 

lapp. Tenner skal inspiseres. Ved bittfeil, skal ungene avlives. Våtforet skal byttes ut annenhver dag. 

Vær særlig påpasselig med at små rotteunger får tilstrekkelig med oppbløtt mat. Gi gjerne to skåler. Er 

noen av ungene svært små og svake ved separering, skal disse avlives.  

3.10 Se til at tunnel/ iglo er plassert under vannflasken i GM900- bur (mus). Nyseparerte unger kan ha 

problemer med å nå opp til vannflasken i disse burene. Merk buret slik at dette følges opp inntil ungene 

er store nok. 

4.0 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

4.1 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for korrekt påkledning og bruk av verneutstyr. 

4.2 Alle skal ha tilstrekkelig opplæring som sørger for forsvarlig håndtering av dyr. 

4.3 Arbeidet skal foregå under en ventilert benk eller Laf- benk for å unngå eksponering for og spredning 

av allergener og potensielle patogener. 

4.4 Alle som håndterer kjemikalier må ha tilstrekkelig opplæring og tilgang til riktig verneutstyr for å sikre 

sikker bruk av disse kjemikaliene. 

4.5 Alle skal være kjent med Eco Archive og sikkerhetsdatablader for de kjemikaliene de måtte utsettes 

for. 

5.0 UTSTYR OG VEDLIKEHOLD 

5.1 GM500, GM/GR900  
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5.2 Autoklavert mat og vann 

5.3 Miljøberikelse; papir, tunell, iglo, løpehjul 

5.4 Burkort  

5.5 Petriskål 

6.0 REDIGERINGSHISTORIKK 

6.1 24.10.2010: Opprettet SOP for separering i «gammel» avdeling. 

6.2 15.11.2012: Opprettet SOP for separering i ny mal. Denne må redigeres når database for ny avdeling 

velges. 

6.3 03.03.2014 Revidert SOP antall dyr /bur mv. 

6.4 08.10.2018 Mer omfattende endringer (Frøydis Lie Kilmer) 

6.5 31.07.2020: Div. mindre endringer. (Frøydis Kilmer) 

6.6 09.02.2021: Alle separerte unger skal få oppbløtt mat. Tunnel/ iglo skal plasseres under flasken i 900- 

bur (mus). (Frøydis Kilmer) 

7.0 REFERANSER 

7.1 Forskrift om forsøk med dyr, sist endret FOR-2010-08-06-1147 

7.2 APPENDIX A to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for 

Experimental and other Scientific Purposes. Guidelines for accomodation and care of animals 

7.3 DIRECTIVE 2010/63/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 

on the protection of animals used for scientific purposes 

7.4 https://www.nature.com/articles/laban0109-35.pdf?proof=true 

 

 

Oppstalling av mus og rotter 

 

 

Mus 

GM500 bur GM900 bur 
1-5 mus maks 11 

mus  

Rotter 

Vekt GM900 bur GM1800 bur 
< 200 g 2-4 rotter maks 7 rotter 
200-300 g 2-3 rotter maks 7 rotter 

https://www.nature.com/articles/laban0109-35.pdf?proof=true
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300-400 g 2 rotter maks 5 rotter 
400-600 g 

30 g 

2 rotter maks 4 rotter 
> 600 g Ikke aktuelt  maks 3 rotter 

               

 

                 ♂                   ♀                             ♂                     ♀  

 

Bilde 1: Kjønnsbestemming av unger med anogenital pigmentering 


