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Vedr.: Høring vedr. oprettelse af nationalt udvalg for forsøgsdyr og alternativer 
 
Med henvisning til mail af 22. marts 2013 fra Fødevareministeriet fremsender Dyre-
nes Beskyttelse (DB) hermed bemærkninger vedr. oprettelse af ’Udvalg for Forsøgs-
dyr og Alternativer’. 
 
Generelle bemærkninger: 
Overordnet mener DB, at der bør etableres den mest strømlinede og effektive struktur 
på dyreforsøgsområdet. Kun herved sikres det, at de til rådighed stående ressourcer 
og midler komme forsøgsdyrene mest muligt til gavn. 
 
Specifikke bemærkninger: 
DB er derfor af den opfattelse, at titlen bør ændres til ’Udkast til Bekendtgørelse om 
forretningsorden for det nationale 3R-center’, således at der kun udarbejdes én for-
retningsorden, som følger: 
 
DB mener ikke, at der er brug for at operere mere med termen ’Nationalt Udvalg for 
Forsøgsdyr og Alternativer’, såfremt det i definitionsafsnittet slås fast, at udvalgets 
funktioner, herunder opgaver og forpligtelser, varetages af det nationale 3R-center. 
DB foreslår derfor, at der ikke længere opereres med dette begreb, eftersom det 
dækkes fuldt ud af 3R-centeret. 
 
Derfor er det også kunstigt at sætte lighedstegn mellem 3R-centerets bestyrelse og 
det nationale udvalg. Efter DB’s opfattelse er 3R-centeret én enhed - med en besty-
relse og sekretariat - der selvfølgelig som minimum skal varetage de direktiv-bundne 
opgaver.  
 
Baggrund: 
DB er altså af den opfattelse, at der kun bør opereres med to aktører på dyreforsøgs-
området, nemlig hhv. 3R-centeret og Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet.  

3R-centeret har en bestyrelse og et sekretariat. Af praktiske og ressource-
mæssige hensyn kan sekretariatsfunktion for hhv. 3R-centeret og Rådet for Dyrefor-
søg være fysisk lokaliseret sammen. Dog sådan, at der er en klar sondring mellem 
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allokerede årsværk, så Rådet for Dyreforsøg ikke kan beslaglægge ressourcer og 
økonomiske midler, som er tiltænkt 3R-centeret.  

Det kan med fordel præciseres, at bestyrelsen for 3R-centeret skal have 
medindflydelse på, hvem der ansættes i sekretariatet.  
 
DB henviser til tidligere fremsendt skrivelse af 26. november 2012 vedr. nationalt 3R-
center (struktur, organisering og opgavebeskrivelse) samt til bemærkninger af 20. 
marts 2013 vedr. oprettelse af nationalt 3R-center m.v.  
Endvidere henvises til fællesskrivelse (sammen med Lægemiddelindustriforeningen - 
Lif) af 5. december 2012 vedr. 3R-center.  
 
DB er af den opfattelse, at det nationale 3R-center bør ses i sammenhæng med den 
nationale strategi på dyreforsøgsområdet. I den forbindelse henvises der til DB’s alle-
rede afgivne input til national strategi på dyreforsøgsområdet (af 7. december 2011 
samt 23. januar og 7. februar 2012).  
 
Desuden henvises til høringssvar af 7. januar 2011 fra DB vedr. revision af Dyrefor-
søgsloven1 samt til høringssvar af 2. januar 2013 vedr. ’Bekendtgørelse om dyrefor-
søg’2 og ’Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg’3 udstedt i 
medfør af Dyreforsøgsloven. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Helt overordnet mener DB, at det nye Dyreforsøgsdirektiv samt den nationale strategi 
og etablering af et nationalt 3R-center bør medvirke til markant at reducere antallet af 
dyr, som anvendes til dyreforsøg. På EU-plan drejer det sig om over 12 mio. forsøgs-
dyr årligt. Alene i Danmark bruges der ca. 300.000 forsøgsdyr om året. 
 
Selvom DB ultimativt arbejder for afvikling af brugen af forsøgsdyr, må man realistisk 
set erkende, at forsøgsdyr ikke kan afskaffes fra den ene dag til den anden. I mellem-
tiden bør den samlede belastning af dyrene imidlertid begrænses mest muligt. 
 
DB vil gerne være med til at dreje udviklingen i den rigtige retning med tanke på for-
søgsdyrenes velfærd, herunder at sikre at alternativer til forsøgsdyr anvendes, når det 
er muligt. I den forbindelse vil DB selvfølgelig gerne stille sig til rådighed for nærmere 
drøftelser. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

    
 
Britta Riis    Søren Kent Pedersen 
Direktør     Projektleder, dyrlæge, ph.d. 
 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 253 af 8. marts 2013 af Lov om Dyreforsøg (Dyreforsøgsloven) 

2
 Bekendtgørelse nr. 88 af 30. januar 2013 om dyreforsøg 

3
 Bekendtgørelse nr. 82 af 29. januar 2013 om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg 


